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Igualada, per damunt de la mitjana
de les ciutats més riques del país
La capital de l’Anoia és
la 6a ciutat fora de l’àrea
metropolitana amb la renda
neta per càpita més alta
Igualada té una renda de
13.308€ per habitant, nou-cents
euros més que dos anys enrere,
però lluny dels 20.582€ de Sant
Cugat del Vallès
PÀGINA 10

Igualada
participa
activament
a la Mostra

Històrica injecció de diners a Piera
per a inversions: 8,3 milions d’euros
PÀGINA 40

4 càmeres a
Les Comes per
retransmetre
tota l’activitat
esportiva

PÀGINA 37

Comença la
recollida porta
a porta a Calaf

PÀGINA 34

Els ajuntaments
de la Conca, per
la digitalització
del comerç
L’Ajuntament de Piera va aprovar dimecres al vespre una modificació del pressupost històrica.
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L’EDITORIAL

A

Una bona notícia

questa setmana, l’INE ha publicat un
extens estudi, encara amb dades de
2018, sobre la renda neta anual per habitant. Aquesta informació s’extreu de
les xifres que proporciona l’Agència Tributària, i
s’obté de la suma dels ingressos de cada persona, i
que inclouen el sou, les prestacions socials, rendes
privades de capital o de
propietat, la declaració
d’IRPF.... Sovint els experts conclouen que la
xifra resultant -que és,
òbviament, una mitjana de tots els resultatsmarca el nivell de la “riquesa” econòmica d’un
territori determinat.
Doncs, a la fi, podem
observar com arriben
bones notícies. Després
de molts anys en els quals Igualada i l’Anoia eren
a la cua de molts indicadors econòmics, s’observa
una recuperació clara en aquest àmbit de la renda
per càpita. Almenys en el cas de la capital de la
comarca, perquè les dades disponibles no inclouen cap altra població de l’Anoia, ja que l’estudi de
l’INE es limita a les ciutats de més de 20.000 habi-

tants. En qualsevol cas, és una xifra molt positiva,
i necessària. Atenció perquè això no implica que
el nostre territori -en aquest cas, Igualada- recuperi a marxes forcades muscle productiu, ja sigui
en indústria o serveis, sinó que els seus ciutadans
tenen més ingressos que fa uns anys. D’on els obtenen és una altra qüestió. Queda encara molt camí
per a recórrer per a
tornar a tenir un pes
econòmic productiu
com els d’abans de la
crisi tèxtil del 2003...
També és molt positiu que la ciutat esdevingui la sisena
del país amb millor
renda fora de l’àrea
metropolitana, per
damunt de “rivals”
com Vic, Manresa o
Vilafranca.
Això significa que Igualada es posiciona com un
clar referent per a tenir en compte en el present
i futur com a reclam residencial, industrial i de
serveis en l’anomenada segona corona de Barcelona, i la posa al capdavant del tren de les ciutats
mitjanes de Catalunya.

Igualada es posiciona com
un clar referent com a reclam
residencial, industrial i de
serveis en l’anomenada
segona corona de Barcelona.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Gabriel Rufián, portaveu d’ERC a les
Corts, va dir “JxC és més d’esquerres
que el PSOE de Leguina i companyia.”
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que va votar amb ERC rebutjar
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona
(JxC es va abstenir i varen votar-hi
a favor la resta de partits) va dir que
“no calen tants avions sinó més trens”
Pere Aragonès, 132è president de la
Generalitat de Catalunya, ha dit que
“treballaré per culminar la independència, però la meva via no serà la
unilateral sinó l’escocesa: diàleg, negociació política amb l’Estat i referèndum pactat. Vull fer com Escòcia el
2014 i m’agradaria que l’estat espanyol
sabés fer com el Regne Unit.”

Salvador Illa, cap de files del PSC al
Parlament, va dir que “Vostè ja sap
que no hi haurà independència de
Catalunya. Dibuixa un horitzó equivocat i pensa només en una part del
país” i també que “Vostè ha abanderat el diàleg. ¿Com es dialoga vetant
el primer partit de Catalunya? [...] Li
demano que comenci aquesta presidència aixecant aquest veto i que
això també impliqui abandonar el
xantatge a l’Estat i la via de l’embat i
la confrontació.”
Jéssica Albiach, presidenta del grup
ECP al Parlament, va afegir “no esperem res positiu de l’acord de govern que té de principal eix el projecte rupturista. Aquest és un govern
que no el volia ningú. És un govern
‘vell’ i cap país es construeix des de la
resignació.”
Dolors Sabater, diputada de la
CUP-NCG, ha avisat que “els vots a
favor de la seva investidura no són
un xec en blanc”. Així, li ha demanat senyals de “compliment del seu
pacte des d’avui. Si no, la CUP ho
tindrà molt difícil i no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària”. I
ha reiterat que “la confrontació amb

l’Estat és imprescindible: Prou submissió, prou vassallatge”.
Fernando Roig, president del Vila-real CF i germà del president de
Mercadona, ha vist com la fiscalia
sol·licitava “una pena de quatre anys
i set mesos de presó un per presumpte delicte de cooperació necessària en
la insolvència lliurant diners a Carlos
Fabra -ex president de la Diputació
de Castelló i el PP valencià- perquè
disposés de recursos econòmics i,
així, frustrar l’execució de la sentència.
Pedro Sánchez, president del govern
de l’estat, ha presentat el pla per evitar
que “el 2050 Espanya té tots els números de ser un estat desèrtic, on el 88%
de la població visqui en grans ciutats
com Barcelona, Madrid i València,
l’economia no remunti per la baixa
productivitat i la reducció de la població, a més d’un clar envelliment –un
de cada tres espanyols tindrà més de
65 anys i per cada persona en aquesta
franja només n’hi haurà 1,7 en edat laboral– 20.000 persones moriran cada
any per l’augment de les temperatures, a 27 milions els faltarà aigua i els
joves tindran molt poques perspectives laborals.”
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JOSEP M. CARRERAS

Un bri d’esperança
Quan Pere Aragonès va acabar el seu discurs
de presa de possessió com a president de la
Generalitat, em va xocar el comentari d’un
dels presents que va dir: “Si compleix la meitat
del que ha promès, ja em donaré per satisfet”.
Aquesta expressió em va fer pensar perquè
crec que és una mostra del que pensen moltes persones. Ens hem habituat tant al fet que
les promeses es converteixin en fum, que si en
féssim una llista no acabaríem mai. Per això,
molts es miren la política amb indiferència,
amb el convenciment que l’única cosa que interessa als polítics és mantenir la cadira. I no
és que no hàgim tingut motius per pensar-ho.
Ho hem vist recentment en les mateixes negociacions per arribar a un acord entre partits
independentistes.
Però a vegades cal tocar fons per invertir la
tendència. I, en aquest cas, crec que cal donar
al 132è president de la Generalitat una ocasió
de recuperar el prestigi tant de la institució
com de les seves actuacions. Desitjo i espero
el canvi que, segons diu, està disposat a dur a
terme el president més jove de la història. Té
fama de treballador tossut, de no parlar amb
mitges tintes i adoptar sempre una actitud receptiva. Espero que tot plegat indiqui el canvi
d’aires que fa falta.
D’entrada, fruit del pacte Junts-ERC-CUP
s’han incorporat al govern un seguit de persones relativament joves, amb provada capacitat de gestió en càrrecs anteriors. Segons tinc
entès, es tracta de gent competent en els seus
àmbits però també amb currículums polítics
força actius. Convindria tenir en compte els
dos aspectes: l’eficàcia com administradors
d’uns recursos i una visió de país, avui imprescindible si volem que Catalunya tiri endavant.
És evident que no podem continuar com fins
ara. Patim encara les seqüeles del 155. Ens trobem amb una repressió política contra qualsevol intent d’aconseguir la plena llibertat de
Catalunya. És una causa general contra l’independentisme, que té conseqüències adverses en l’economia i el funcionament general
del país. A Catalunya s’inverteix cinc vegades
menys que a Madrid mentre que som la segona comunitat a l’hora d’aportar recursos a
l’estat. Dit d’una manera gràfica, vivim amb
el dogal al coll i amb una cadena que des de
Madrid poden estirar o allargar segons els
convingui. Cal canviar aquesta tendència, cal
treure els presos polítics de la presó, cal fer retornar els exiliats, cal promoure l’ús de català,
cal remuntar la moral de país.
És evident que hi haurà moltes dificultats. Els
nostres adversaris no en deixaran passar ni
una. Mentiran, tergiversaran, condemnaran...
com han fet sempre. I nosaltres només podrem fer front a aquests embats si anem units.
El nou govern és un raig de llum al llarg del
túnel, una escletxa d’esperança, potser l’última oportunitat perquè no ens ofeguem en el
marasme d’aquells que ens volen sotmesos.
Nosaltres, però, hem de proclamar sempre la
nostra voluntat de ser un país lliure. En paraules d’Espriu, “no gos mesell, sinó únic senyor”.
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La tribuna

Quan es juga amb la vida de persones

A

quests últims dies hem pogut veure, un cop més, fins on és capaç
d’arribar el regne del Marroc en
la seva política de xantatge cap a
l’estat Espanyol per tot el relacionat amb en
conflicte del Sàhara Occidental. Més de 8.000
persones han arribat a Ceuta en una crisi humanitària, però també diplomàtica i política.
L’ambaixadora marroquina a Espanya, Karima Benyaich, ha afirmat que “tots els actes
tenen conseqüències, i que aquestes conseqüències s’han d’assumir”, referint-se a l’estratègia amb la qual el règim marroquí posa en
joc la vida de milers de persones per pressionar Espanya sobre la seva posició en el conflicte de Sàhara Occidental, traslladant el que
és una crisi política i diplomàtica, i ara també
humanitària, a Ceuta.
Tot això ve provocat pel descontentament del
Marroc per l’atenció a Espanya per motius
humanitaris de Brahim Gali, president de el
Front Polisario (únic representant legítim de
el poble sahrauí), qui va arribar a Espanya el
passat 18 d’abril amb passaport algerià i va
ingressar a l’hospital de Logroño amb una altra identitat per motius de seguretat, per ser
tractat de problemes de salut derivats de la
covid-19.
No és el primer cop que Marroc utilitza la migració per forçar Europa, i Espanya en particular, per situacions polítiques. Els darrers
mesos n’hem vist diversos exemples tal com
va passar a l’octubre i novembre amb l’arribada de milers de persones migrants i refugiades a les Illes Canàries provinents de les costes
del Sàhara Occidental ocupat, coincidint amb
les protestes pacífiques per part de la societat
civil sahrauí a la porta il·legal del Guerguerat.
A tot això cal sumar la repressió en augment

#L’enquesta
de la setmana

sobre les activistes sahrauís que viuen als territoris ocupats il·legalment pel regne del Marroc al Sàhara Occidental, que s’ha intensificat en els últims mesos. Organitzacions de la
societat civil sahrauí i entitats internacionals
continuen denunciant la brutal repressió sistemàtica contra les civils, activistes i manifestants sahrauís en les diferents ciutats ocupades, per part de la policia marroquina. Com
és el cas de l’assetjament, control i agressions
sobre l’activista Sultana Khaya i la seva família, que es troba en arrest domiciliari des del
novembre de 2020.
Cal recordar al govern espanyol que té un
compromís amb els drets humans, com a
membre de les Nacions Unides, i el seu deure
amb el compliment de les resolucions internacionals de les Nacions Unides (Resolució
20/72 i article 73 de la Carta de les Nacions
Unides) que consideren Espanya potència
administradora del Sàhara Occidental i l’insten, tal com indica la resolució 3458 de 1975 a
que “[...] en qualitat de potència administradora (sobre el territori del Sàhara Occidental) i d’acord amb Tribunal Internacional de
Justícia, adopti immediatament les mesures
necessàries perquè tots els sahrauís originaris
del Territori puguin exercir plena i lliurement
el seu dret inalienable a la lliure determinació.” Obligació que es reconeix també en una
auto de 2014 de l’Audiencia Nacional, presidida per Fernando Grande-Marlaska.
Per altra banda, organitzacions per la defensa
dels drets humans, ja han denunciat la resposta del govern espanyol a la crisi humanitària d’aquests últims dies, que està executant
devolucions en calent de forma aleatòria, una
pràctica il·legal segons el dret internacional
dels drets humans, i exigeixen a Espanya un

Condemnem l’estratègia del Marroc
de posar en joc la vida de milers de
persones per pressionar a l’Estat
Espanyol sobre el conflicte polític
del Sàhara Occidental
enfocament de Dret Humans a la crisi humanitària de Ceuta. A més aquest fet posa de
manifest que les polítiques d’externalització
i control de fronteres amb tercers països no
garanteixen els drets fonamentals de les persones que exerceixen el seu dret a migrar i
només afavoreixen la instrumentalització de
persones com a estratègia de pressió política,
tal com està fent el regne del Marroc.
Per tot això, condemnem les accions que està
duent a terme el Marroc per pressionar a Espanya en el conflicte del Sàhara Occidental i
exigim al govern Espanyol:
• Que respecti les resolucions internacionals
sobre el Sàhara Occidental i assumeixi els
seus compromisos com a potència administradora del territori sahrauí.
• Que compleixi el seu compromís amb els
drets humans com a membre de les Nacions
Unides amb totes les persones que estan arribant a territori i cessi immediatament les
devolucions il·legals que està duent a terme.
• Que afronti la crisi diplomàtica amb el Marroc en la base de la legalitat internacional i
assumint la seva responsabilitat amb els drets
humans i el poble sahrauí.
• Que basi la seva política exterior en el compliment de les resolucions internacionals i no
cedeixi al xantatge que està duent a terme el
regne del Marroc a la frontera sud.

T’agrada la remodelació prevista per al Mercat de
la Masuca?

Sí 58,4%

No 41,6%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
SI ENS POGUÉSSIM
REUNIR AMB
L’AJUNTAMENT...
Toni Codina, President S.E. Ateneu Igualadí
Amb el segell de la Capitalitat europea
de l’esport l’Ajuntament d’Igualada va
aprofitar per promocionar la ciutat i la
pràctica de l’esport a nivell europeu, però
va desaprofitar l’ocasió per canviar dinàmiques internes de la ciutat que haurien anat en benefici dels clubs esportius.
L’any de la capitalitat europea de l’esport,
previ a la pandèmia, era un bon any per
escoltar tots els clubs, els esportistes de
tota mena, i enfortir i millorar el panorama esportiu de la ciutat. Així ho creiem
des del S.E. Ateneu Igualadí que ja aleshores la nostra junta va demanar una
reunió amb l’Ajuntament, amb el Patronat d’esports i la policia local. Ha transcorregut l’any de la capitalitat esportiva,

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

de passada una pandèmia mundial, i
seguim esperant dia i hora dos anys després.
Si ens poguéssim reunir amb l’Ajuntament d’Igualada, segurament parlaríem
de l’esport igualadí, i tindríem l’oportunitat de compartir idees, podríem explicar
projectes del club que de ben segur se’n
beneficiaria la ciutat a nivell esportiu.
Explicaríem que el club creix a nivell
d’inscripcions de jugadors en els equips
de base. I això és molt bo perquè ens
projecta un futur saludable per al club
i ens consolida com a escola esportiva
per a la pràctica del futbol. Arribem a
120 famílies i tenim infants d’Igualada i
dels municipis de l’entorn. Segurament
també parlaríem del fet que la base de
futbol 7 només poden entrenar al camp
del Xipreret.
Si ens poguéssim reunir, l’Ajuntament
escoltaria les nostres inquietuds i problemes del dia a dia que ens trobem a
les instal·lacions municipals del Xipre-

ret, i entre tots trobar-hi solucions. Però
no ha estat possible, i com a junta del
S.E. Ateneu, veiem preocupant aquest
desinterès, perquè va en detriment a la
qualitat esportiva dels nostres jugadors i
jugadores.
Ara no només hem de donar una resposta als problemes que no s’han solucionat
al llarg d’aquests dos anys, sinó que cal
afegir-ne de nous, com per exemple, que
el mateix ajuntament ha barrat l’accés a
les famílies per poder portar la canalla
als entrenaments aplicant una decisió
unilateral, sense consulta ni avís.
La ubicació del camp de futbol del Xipreret està envoltada de carrers unidireccionals i estrets. El camp disposava d’un
petit espai (el carreró de Santa Anna) on
el pas dels cotxes permet parar un moment i deixar la canalla amb seguretat,
sense molestar el trànsit de la via principal. Aquest carreró, l’han tancat amb pilones fixes, aïllant el camp d’aparcaments
i proximitat. És veritat que hem de fo-

mentar una vida més saludable i reduir
l’ús del cotxe, però tot i així, els pares
han de poder portar la canalla als entrenaments. Sovint hem de traslladar
caixes de material o bosses grans de
pilotes, i no podem descarregar vora el
camp sense molestar al trànsit rotatiu.
Tenim un munt de solucions per ferho compatible amb la zona, però estem
a l’espera de la trobada amb l’Ajuntament per proposar solucions.
Trobem a faltar una planificació dels
espais municipals al servei de la ciutadania. Ja fa anys que ho reclamem.
El S.E. Ateneu no té el mateix dret d’ús
d’altres clubs de la ciutat respecte el
camp de futbol municipal de les Comes, i ens sembla que no és just. Cal
acabar amb aquesta Igualada dual. La
ciutat és de tots, i les coses de la ciutat
és per a tots.
D’això també en parlaríem si hi hagués aquesta reunió amb l’Ajuntament d’Igualada.

PAU VIDAL
AMIC

Segadors i dores

D

èiem l’altre dia a propòsit
de fiança que el diccionari, com la vida, no es cansa
mai de dar-nos sorpreses. La polèmica de la setmana arran del canvi de sexe dels pobres segadors de
l’himne permet descobrir, per poc
que t’encaris a la qüestió amb esperit
filològic, uns envitricolls lingüístics certament interessants.
I això que la cosa no podria començar de manera més
banal. Segar, el verb del qual prové segador (i segadora, per descomptat), és l’anostrament del llatí secare, que volia dir, senzillament, ‘tallar’. Així de senzill.
Però la banalitat s’acaba aquí, perquè ara venen les
meravelles. D’entrada, la primera és que, lluny de ser
minoritari com segurament tendiríem a pensar, té ni

més ni menys que una cinquantena de derivats. Per
a un verb tan especialitzat no està gens malament. I
la majoria tenen el seu què, perquè els directament
relacionats amb la feina del camp, i per tant amb els
protagonistes de l’himne de Catalunya, no passen de
mitja dotzena: sega, segada, segador, segaire, segament i ressegar (fer la segona sega). No és balder
recordar, per cert, que segada té una accepció en el
futbol: ‘Acció d’entrar un jugador a un altre, de forma dura i per sota, movent la cama com si fos una
falç’. També hi ha un compost molt simpàtic, malauradament en més que desús, segabosses, que dècades
enrere, quan encara produíem pinxos autòctons, descrivia el lladre de carrer.
Molt a prop semànticament tenim un substantiu tan
bonic com, a parer meu, infrautilitzat: séc (amb diacrític, sobretot): ‘Senyal que resta en una roba o un

paper que, estant plegat, ha estat sotmès a una pressió’.
I prepareu-vos perquè ara ve la més grossa. No diríeu
mai quin gènere o espècie d’animals és membre de la
família de segar? Doncs ja us ho dic això: els insectes. Per què? Resulta que els llatins els van anomenar
així per ser ‘animals de cos segat, segmentat, amb sécs
[vet-ho aquí]’. Per tant, això inclou la discreta família, una altra mitja dotzena: desinsectar, insectació/
desinsectació, insectari, insecticida i insectívor.
I l’apartat de les curiositats s’acaba amb el pintoresquíssim verb verdassegar, que voldria dir ‘Segar un
cereal abans no sigui madur’, és a dir, com el nom indica, verd. Una formació lèxica palesament anòmala,
fins al punt que l’etimòleg avisa que “potser es tracta
més aviat d’un derivat verbal en -egar de l’adjectiu
verdàs, ‘molt verd’ o ‘tirant a verd’, que s’ha relacionat amb la sega’.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ANYTIME FITNESS CB IGUALADA
Cap de setmana intens i emocionant per a les noies del bàsquet que
juguen el play-off d’ascens a la Lliga Femenina 2, la segona màxima
categoria estatal. Avui divendres, emocionant primer partit.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Sent tot el color
amb el televisor
Samsung Neo QLED1
al 0 % TAE2

40

Per tan sols

€
/mes

en 40 mesos
(Import finançat: 1.600 €)

Des d’avui pots deixar volar les il·lusions. Fins al 30 d’agost,
pots estrenar un televisor amb l’última tecnologia
per tan sols 40 € al mes.
Amb MyDreams de CaixaBank, volem ser els primers
a l’hora d’ajudar-te a gaudir de la vida.

1. Servei publicitat: finançament de l’adquisició d’un producte en exclusiva a PromoCaixa. CONDICIONS DE LA VENDA. Promoció i venda: PromoCaixa, Gran Via de les Corts Catalanes, 159. 08014 Barcelona. NIF
A-58481730. Validesa de l’oferta: fins al 30-8-2021. Televisor Samsung Neo QLED de 138 cm / 55” QE55QN93AATXXC, PVP: 1.600 €; preu total a terminis: 1.600 €. Els productes es lliuren en un termini no superior
a set dies hàbils des de la data de la comanda. 2. CONDICIONS DEL FINANÇAMENT. Finançament sense interessos (TAE: 0 %; TIN: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Finançament amb préstec, ofert
per CaixaBank, SA (no disponible en oficines de CaixaBank procedents de Bankia), i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU o per CaixaBank, SA en exclusiva per a targetes
comercialitzades per CaixaBank que acceptin fraccionament. CaixaBank, SA, entitat agent de l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social al
carrer de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank
Payments & Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de
l’entitat que correspongui. El finançament es concedeix pel preu total i en exclusiva per comprar el producte a PromoCaixa. Per a altres terminis de finançament, consulta wivai.com o qualsevol oficina de CaixaBank.
Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del televisor: TAE, 0 % sense interessos. TIN, 0 %. Termini: 40 mesos. Import total que es deu: 1.600 €. Import de les quotes mensuals: 40
quotes de 40 €. Sistema d’amortització francès. NRI: 3734-2021/09681

MASTER A3 MYDREAMS CAT.indd 1

14/5/21 11:09
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JAUME SINGLA

MANEL PLA

Alba Vergés

Greuge comparatiu

@jaumesingla

L

a igualadina Alba Vergés
ha acabat el seu mandat
com a Consellera de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Li va tocar assumir
una conselleria, que habitualment és de gestió tranquil·la, en
un moment en què la pandèmia la va convertir en
la més difícil i complicada de la història recent.
Costa molt fer un balanç quan encara no hem sortit
de la pandèmia però, ni que sigui per comparació,
penso que ha fet una tasca prou meritòria. El coronavirus va aparèixer de sobte i sense que en tinguéssim dades. Al principi, quan es va suspendre
el Movile de Barcelona, alguns ho vàrem considerar una exageració, car pensàvem que la covid-19
era com una mena de grip perfectament tolerable.
Sobretot si ho comparàvem amb les semifinals de
futbol que es varen jugar a Itàlia aquells dies amb
públic a les grades.
Mentre a l’Estat Espanyol els partits es miraven de
reüll temorosos de prendre decisions per frenar
l’increment de la pandèmia, a Catalunya el govern
Torra confinava la Conca d’Òdena per frenar l’explosió dels contagis que amenaçava de col·lapsar
tot el sistema sanitari anoienc.
Alguns hiperventilats varen criticar que Alba Vergés s’hagués deixat portar per les emocions en públic en recordar a la seva família de la qual s’autoseparava pel confinament que, des de la majoria de
partits, varen criticar durament. En canvi jo ho vaig
trobar una mostra de sinceritat i humanitat en un
moment difícil per a tothom.

Tot i ser de dos partits diferents, Alba
Vergés i Quim Torra –almenys en
públic- varen mantenir sempre la
unitat d’acció
Tot i ser de dos partits diferents, Alba Vergés i
Quim Torra –almenys en públic- varen mantenir sempre la unitat d’acció i l’acord en les mesures sanitàries que calia prendre, en un moment
que des de l’Estat ens negaven la compra d’EPIS,
mascaretes i fins i tot determinats medicaments
que en aquells moment semblaven els idonis. Les
conegudes dissensions en el si del govern no es
varen veure en l’àmbit de la Sanitat i tantes vegades la consellera va defensar el criteri del president, com aquest va defensar a la seva consellera.
Que avui el substitut d’Alba Vergés sigui justament Josep Maria Argimon, nomenat per Alba
Vergés com a Secretari General de Sanitat, em
demostra que, almenys en el camp sanitari, el govern va funcionar perfectament.
Com a colofó a la gestió d’Alba Vergés respecte de la covid-19, penso que la infraestructura
muntada per a la vaccinació dels catalans, es
mereix un 10. En un sector tan estressat com el
sanitari després de quinze mesos de pandèmia,
no era senzill desplegar tants recursos humans
i materials, per distribuir unes vacunes que, des
de l’Estat, no sempre han arribat quan tocava.
Tots hem perdut amics o familiars per la covid
i molts també l’hem passat, per això avui vull
aplaudir a Alba Vergés, reconeixent-li l’esforç, la
dedicació i que ha donat la cara fins al darrer dia
del seu mandat.

Restaurador

Q

uelcom que sempre ha
estat en la majoria de
debats des de fa molt
de temps, jo diria fins i
tot massa temps, és el greuge comparatiu que ha patit a Catalunya
respecte altres territoris de l’estat
espanyol. Quan les coses tenien un
futur plausible, cap allà els anys 80 on el creixement
econòmic era important i on la creació de projectes
i activitats econòmiques, culturals, socials, polítiques eren constant, ja des de tots els àmbits es treia
al debat del greuge comparatiu que teníem. Encara
que des d’una part de la ciutadania tinc la impressió que ens sentíem
una mica cofois, ja
que pagaven les infraestructures però
també estaven en
una de les zones
del territori amb
més possibilitats.
El temps ha anat
passat i el greuge
comparatiu
s’ha
anquilosat
entre
nosaltres, però ja
no som una de les
zones amb més
possibilitats, puix
al contrari, des de
l’administració centralista ha anat fent forat i al final la bretxa respecte als altres territoris ja comença
a ser insalvable. Tot se n’ha anat de mare, tant d’una
banda que mai han volgut escoltar com de l’altra
que imaginant un canvi inversemblant per molts
recursos històrics, romàntics i patriòtics que li volgut donar. Calia tenir gent amb una mirada més
amplia i sobretot us diré la paraula màgica, una mirada més europea, encara que això d’europea cada
cop està perdent estatus.
Aquesta realitat que us he exposat també ens passa
a casa nostra, a la nostra estimada i mai imitada
Igualada. De nou ens passa el tren i se’ns escapa

sense tenir cap intenció de parar-lo des del govern de la ciutat. N’és el cas de posar l’esquena al
procés cap a una energia fotovoltaica. Fins ara,
només han sigut bones paraules, fins i tot l’oposició ha aconseguit que en alguns edificis municipals es posin plaques, però això només és un
petit miratge. El gran canvi que ja tenen 322 ciutats de més de 10.000 habitants a Espanya és que
han portat a terme unes deduccions en l’impost
de l’IBI pels qui instal·li plaques solars als seus
terrats. Aquesta iniciativa ja fa temps que corria pels despatxos dels ajuntaments i alguns com
Barcelona, Lleida, Girona s’han abocat però fins
i tot Olesa de Montserrat amb 29.000 habitants és
un dels municipis
on pots recuperar
més ràpidament
la inversió en les
paques fotovoltaiques.
Altre tema més
greu és que davant
de la meva indignació, i preguntant
alguns polítics, les
respostes
m’han
deixat bocabadat,
quan m’han dit
que cal veure si
l’ajuntament pot
assumir aquestes
bonificacions. Això sens dubte és quelcom més
problemàtic, ja que les institucions estan al servei
del poble, no el poble ha de mantenir les institucions, just el contrari. Per això si les institucions
cal que s’aprimin com tots ens hem aprimat al
llarg d’aquest temps complex, que ho facin.
Veuria necessari que es constituís un debat ciutadà davant d’aquesta nova pèrdua de tren, que se’ns
dubte és un dels tarannàs més igualadí i del qual
crec que no n’hauríem d’estar cofois. Per això espero i desitjo que aquest cop el govern de l’ajuntament
faci els passos que cal per estar al costat del ciutadà
del qual caldria que fos el seu màxim interès.

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

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

Aquest és el parc que
està ubicat al darrere
del restaurant l’Escorxador, prop de l’Hospital d’Igualada. El seu estat és força lamentable,
ple d’herbes i amb una
sensació de deixadesa.
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Aigua de Rigat instal·la un innovador sistema de control dels
pous que subministren aigua a Igualada

Esquema
d’un sondeig
hidrogeològic

Quadre de
baixa tensió

2
1
3
4

Grup d’impulsió

1. Embocadura amb cimentació

A

quest Sistema de
Gestió
Avançada
permet fer un seguiment en temps real dels
pous de Les Comes per garantir un bon rendiment de
l’explotació i reduir l’afectació en la ciutadania en cas
d’incidències o condicions
meteorològiques canviants .
Aigua de Rigat -companyia gestora dels serveis
del cicle integral de l’aigua als municipis d’Igualada, Òdena, Vilanova del
Camí, Copons, la Pobla
de Claramunt i la Torre de
Claramunt- ha implementat un innovador Sistema
de Gestió Avançada, anomenat AQUADVANCED®
Well Watch, per controlar,
en temps real, la instal·lació dels pous de Les Comes, una de les principals
fonts d’abastament d’aigua
de la zona d’Igualada.
Es tracta d’un software
de nova generació dissenyat per la companyia
AGBAR específicament
per al seguiment de captacions d’aigües subterrànies a través de dades que
es mostren en temps real
per visualitzar la situació
dels recursos de l’aqüífer,
controlar l’eficiència de la
captació i el rendiment de
l’extracció de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues
d’aigua i avaries, així com
millorar l’eficiència ener-

9

2. Alimentació elèctrica
3. Canonada d’extracció

Tren de descàrrega

8

4. Impermeable
5. Bomba submergible
6. Filtres

5

7. Aqüífer
8. Bomba

6

7

9. Intubació

gètica i garantir un bon permet abastir una part
rendiment de l’explotació. d’Igualada. La dependència de la pluja i la pressió
Aigua de Rigat ha ins- a la qual estan sotmesos fa
tal·lat aquest sistema per que aquests pous requereicontrolar els pous de Les xin un seguiment continu
Comes, l’aigua dels quals per al seu manteniment,
té el seu origen en l’aqüífer rendiment i optimització.
Carme – Capellades, i que Per això, aquest innovador

Sistema de Gestió Avançada permet elaborar plans de
prevenció per tal de reduir
les interrupcions de subministrament per avaries i les
desviacions de costos d’operació per la pèrdua del rendiment de l’explotació. A més,
amb aquest control, s’evitarà

Foto del pou de Les Comes núm. 6 que abasteix d’aigua una zona d’Igualada.

Centre de control

un possible sobrecost en la
despesa energètica.
Per exemple, un dels sensors que controlen els indicadors de rendiment
s’ha instal·lat al pou de
Les Comes 5 i permet
registrar els paràmetres
de profunditat del nivell
d’aigua, cabals de bombament, pressió d’impulsió i paràmetres elèctrics.
D’aquesta manera, es fa un
seguiment de l’explotació,
s’optimitza el rendiment
dels equips i es pot adequar a les condicions meteorològiques (èpoques de
sequera, pluges...).
D’aquesta manera, Aigua
de Rigat pot planificar les
operacions de manteniment i reduir l’afectació
en la ciutadania i en les
explotacions. Així mateix,
aquesta eina de control
ajuda a preservar les explotacions, prolongar la vida
útil dels equips i optimitzar
el consum energètic.
Amb innovacions com
aquesta, la companyia avança en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, especialment, el
que pertoca l’aigua i el sanejament (núm. 6) i el d’acció
climàtica (núm. 13). Aigua
de Rigat mostra, un cop
més, el seu compromís amb
la millora de l’eficiència de
les captacions d’aigua i amb
la preservació d’un recurs
natural escàs com és l’aigua.
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Co m

t r a n s f o r m a r r e s id u s e n e n e r g ia v e r d a

mb el projecte de depuració de biog s del dipòsit controlat de an ata arcelona , la instal lació de
es convertir en la primera d’ span a que valorit ar el seu
biog s d’abocador convertint lo en biomet per a ser injectat a la xarxa de distribució de gas natural. r cies als residus es produiran milions de metres c bics de biog s a
l’an reduint al seu torn .
n de
an . mb aquest projecte,
disposar de les dues majors instal lacions d’injecció de biomet de tot el país aldemingóme
biomet provinent de biodigestió i an ata biomet provinent de dipòsit controlat

E

l dipòsit controlat de
Can Mata, ubicat al
municipi dels Hostalets de Pierola (Barcelona)
està considerat un dels mé s
grans d’Espany a. CESPA
opera aquest centre de 6 8
h ectà rees que h a tractat
en els últims 20 anys més
de 20 milions de tones de
residus. En total, els residus emmagatz emats a Can
Mata produeixen al v oltant
de 0 milions de metres cúbics de biogà s a l’any .
Aquest biogà s é s v aloritzat actualment utilitzant·lo
com a combustible en un
motogenerador (per a la
producció
d’electricitat),
com a combustible en una
bòbila propera, i per a la generació de calor en els processos de tractament dels
lixivi ats.
Co m tr a ns f o r m a r r es id us
en ga
s na tur a l injecta
b lea
la x a r x a
Al llarg dels últims anys,
grà cies a l’impuls de l’Economia Circular, s’h an desenv olupat a Europa diferents iniciatives per a la
transformació del biogà s
- procedent d’instal·lacions
de tractament de residusen biometà amb la qualitat
suficient per a la seva injecció en les xarxes de distribució de gas natural. Alineat amb aquest objectiu,
CESPA h a impulsat aquest
projecte amb aga Energy
per instal·lar al dipòsit de
Can Mata una unitat de depuració de biogà s capaç de
tractar fins a 2.200 m
h
2.000 m h nominals).
El biometà obtingut serà
injectat a la xarxa de dis-

tribució de gas natural de
l’empresa N edgia, del grup
N aturgy . Per a això, es
construirà una conducció
de gas que unirà la unitat de
depuració de biogà s amb la
xarxa existent que trav essa
la comarca de l’Anoia.
Pr o c és
d e t r a ns f o r m a ció
d el b io gà s a b io m e t à
El biogà s d’abocador é s una
barreja de diferents gasos
generada espontà niament
per l’acció de microorganismes, a l’interior dels v asos on só n dipositats els
residus. Aquest gas està
compost principalment per
metà (CH4 ), diòxid de carboni C 2), nitrogen N2) i
oxigen 02). Aquesta composició és variable, fins i tot
durant el mateix dia a causa
de les condicions meteorològiques.
Per obtenir biometà apte

per a la injecció, cal separar les molècules de metà
dels altres compostos, cosa
que no é s un procé s fà cil.
Atès que el nitrogen, l’oxigen i el metà só n molècules de grandà ries similars,
la separació per filtració és
molt di cil. A més, el biogà s d’abocador conté altres
compostos (CO V , amoníac, siloxans, etc.) que també cal eliminar per complir
amb les especificacions de
la xarxa. Per aquest motiu,
CESPA h a apostat per la
tecnologia
A A
que, grà cies a un innov ador
procé s de dues etapes, depura el biogà s d’abocador
per convertir·lo en biometà . L a primera etapa consisteix en una separació per
membranes, en la qual es
retira el C 2 contingut en
el biogà s; i la segona, con-

sisteix en una destil·lació
criogènica per separar el
metà de l’N2 i 2, obtenint
el biometà .
El procé s de separació mitjançant membranes és la
tecnologia de referència
per a la purificació del biogà s de digestors, similar al
biogà s produï t en els dipòsits controlats pel que fa al
contingut de C
es refereix. Aquesta tecnologia é s
reconeguda pel seu rendiment tècnic i econòmic.
El sistema és molt flexible i
permet adaptar-se a composicions i cabals de biogàs variables, garantint al
mateix temps una molt alta
disponibilitat. Per la sev a
banda, la destil·lació criogènica consisteix a refredar el
biogàs fins a una temperatura de 112 ·116 C) de
manera que s’obté metà en

fase líquida mentre, que el
nitrogen i l’oxigen romanen
en la fase gasosa.
Per dimensionar la unitat
de depuració de biogà s a
instal·lar a Can Mata, s’h a
fet una estimació de la producció de biogà s a trav é s
d’un model de cà lcul que
té en compte, com a principals parà metres, les tones
de residus dipositats en el
dipòsit i la sev a composició .
Per al cà lcul de la producció s’ha utilitzat un mètode mixt teoricopràctic
que permet determinar el
model cinètic, utilitzant
un algoritme matemàtic
(deriv at del proposat per
Tabasaran, 1 9 7 6 ) elaborat
sobre un model típic que
permet construir una corba
estàndard de productivitat
específica per cada tona de
residu.
El biometà produï t a Can
Mata es lliurarà al mòdul
d’injecció de Nedgia, on
s’incrementarà la pressió
fins a 17 bars. En aquest
mòdul es verificarà que el
biogà s compleix amb els
parà metres adequats, i se
li aplicarà un tractament
d’odorització
mitjançant
l’aportació de T T ja que
el biometà que surt del procé s de depuració sense cap
CO V que li doni olor). Des
d’aquest punt, el biometà
es conduirà, mitjançant un
gasoducte soterrat, fins al
punt d’injecció de xarxa de
distribució d’N edgia, ubicat
a uns 4 k m del Dipòsit de
Can Mata.
ene is de la
t r a n s f o r m a c ió d e b io g à s
e n b io m e t à
Amb aquest projecte, CESPA reforç a el seu compromís amb la sostenibilitat
mediambiental i l’economia
circular. En concret, amb
aquesta nov a instal·lació ,
s’injectarà a la xarxa el biometà necessari per a el
consum energètic anual de
1 .000 llars, el que suposa
oferir un benefici directe
al ciutadà fruit de la gestió
ambientalment eficient del
residu que el mateix ciutadà h a generat.
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In t e g r a c i ó d e l CIT Ca n M a t a a l t e r r i t o r i
La integració de les instal·lacions del CIT Can Mata al territori són una prioritat per a CESPA. Per això, des de fa anys treballem en un conjunt d’accions encaminades a la
restauració paisatgística del dipòsit i el seu entorn, amb l’objectiu de reduir el seu impacte visual a la vegada que es protegeix i es potencia la biodiversitat de flora i fauna.

A

en determinades zones boscoses del Dipòsit, amb l’objectiu de potenciar la nidificació d’ocells com el pardal,
la mallerenga o el pit-roig.
Un altre cas són les basses
de recollida d’aigua pluvials,
que especialment a la primavera i a la tardor, actuen com
un pol d’atracció d’algunes
espècies d’ànecs que paren
a descansar de camí a altres
zones de la comarca.

l dipòsit controlat de
Can Mata, ubicat al
municipi dels Hostalets de Pierola (Barcelona) l’activitat de restauració
paisatgística és inherent al
nostre dia a dia. Per això, en
les diferents fases de construcció, explotació i clausura
apliquem criteris com la recuperació de zones vegetades i forestals, restauració
de cultius autòctons com la
vinya i l’olivera, i recuperació d’espais singulars com a
rieres i camins. En paral·lel,
també treballem per la protecció i potenciar la fauna
local, aplicant tècniques
de control de fauna que no
afectin a la biodiversitat
i recuperant espais per al
desenvolupament de les espècies del territori.
V e g e t a c ió a u t ò c t o n a ,
u n re c u rs a p re s e rv a r
Unes de les claus per la integració d’una instal·lació com
el CIT Can Mata al territori
és la revegetació de l’entorn
i dels propis espais ocupats.
A CESPA, per tal de garantir
que les accions de restauració siguin un èxit, potenciem
l’ús de vegetació autòctona.
No només utilitzem espècies vegetals adaptades al
territori en les noves plantacions, sinó que en molts casos recuperem i trasplantem
alguns espècimens. És el cas
dels arbres, durant les obres
de construcció de les noves
fases del dipòsit, s’identifiquen els arbres i arbustos
que tinguin les característiques (edat i mida) adequades per al seu trasplantament, i es reubiquen dins de
les instal·lacions i en zones
de l’entorn. Al llarg del últim
any hem trasplantat més de
un centenar d’oliveres de
diferents edats, i una trentena de pins, alzines i altres
arbustives.
En el cas de les noves plantacions, fem servir espècies
d’arbres autòctones, com
són alzines, pins, ginesta,
llampuga o arçot fins a sumar una desena llarga d’espècies diferents. I ho complementem amb plantació
d’arbustives i herbàcies com
el romaní, bruc, espernallac,
espígol i altres fins a arribar
a una trentena d’espècies

forestals amb terrenys de
cultiu. Per això, a totes les
zones planes derivades de
la clausura de les diferents
cel·les del dipòsit controlat,
plantem vinyes i oliveres.
Actualment a CIT Can Mata
disposem de més 5’5 hectàrees de vinyes en plena
producció, i més de 120 oliveres.

diferents. En concret, al llarg
de l’any 2020 es van sembrar més de 80.000 metres
quadrats de terreny tant
dins del perímetre del CIT
Can Mata com al seu entorn.
Totes les espècies seleccionades són típiques del bosc
i matollar del Mediterrani,
i a més totes abundants a
la comarca de l’Anoia. Amb
això, garantim, per una banda, que la plantació sigui
viable a l’escollir espècies
adaptades
perfectament
a la climatologia local i per

l’altra aconseguim amb èxit
la integració paisatgística,
creant una coberta vegetal
continuada amb l’entorn.
A més, CESPA ha instal·lat
un sistema de reg automàtic en les zones més àrides
i porta a terme un control i
manteniment de totes les
zones revegetades, gràcies
a un equip de professionals
en la gestió de plantacions i
jardineria.
Igual que a la resta de la comarca de l’Anoia, al CIT Can
Mata intercalem hàbitats

Gestió de la fauna
Els dipòsits controlats com
el de Can Mata poden esdevenir un punt d’atracció de
fauna tipus invasora, principalment avifauna de la família de les gavines. És per
això, que CESPA disposa de
un pla integral de gestió de
la fauna, fonamentat en la
pràctica de la falconeria.
La falconeria és una art mil·
lenària consistent l’ús de rapinyaires ensinistrades per
la caça de petits mamífers i
altres aus. Als anys 60 i 70,
de la mà del conegut naturalista Félix Rodríguez de
la Fuente, es va començar
a utilitzar aquesta tècnica
als aeroports. Doncs bé, el
CIT Can Mata disposa d’un
equip de 8 falcons que treballen de sol a sol de la mà
del mestre falconer, per evitar que les gavines s’instal·lin
al dipòsit controlat i al seu
entorn. Aquesta tècnica és
molt selectiva, no afecta la
fauna autòctona ni genera
cap molèstia als cultius.
Al CIT Can Mata, a més de
controlar la proliferació de la
fauna invasora, també fem
tasques per potenciar les
espècies locals. Un exemple recent és la instal·lació
d’una desena de caixes nius,
ubicades estratègicament

Defensa del territori
A més de les actuacions
centrades en la protecció de
la flora i la fauna, a CESPA
entenem que un altre pilar
de la integració paisatgística és la defensa del territori. Per això, el CIT Can Mata
està dotat d’una xarxa d’hidrants adaptats i equipats
per a l’extinció d’incendis
forestals a l’entorn de les
instal·lacions. Tant és així,
que recentment hem obtingut l’homologació de la instal·lació per part del cos de
bombers de la zona, que les
utilitzen habitualment per
a tasques de formació dels
equips d’intervenció.
Altres tasques de defensa del territori que duem a
terme a l’entorn del Dipòsit
Controlat és la restauració
i manteniment del camins
veïnals i intervencions de
neteja i restauració de la
llera de la riera de Claret
després d’episodis de fortes
avingudes.
Re c u p e r a c i ó d e l t e r r i t o r i
i p r e s e r v a c ió d e la
b io d iv e r s it a t
En conclusió, a CESPA entenem que la integració paisatgística del CIT Can Mata
a l’entorn no només ha de
ser visual. Sinó que ha de
tenir en compte la flora i
fauna autòctona, i respectar
l’hàbitat de la comarca com
el bosc mediterrani o els cultius. Per això, treballem en
totes les fases de construcció, explotació i clausura del
dipòsit aplicant accions de
recuperació d’arbres, revegetació amb especies autòctones, recuperació de zones
de cultiu i protecció de la
fauna. Complementat pel fet
que les instal·lacions del CIT
Can Mata esdevinguin útils
per la defensa i preservació
del territori.
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Igualada
Igualada se situa per damunt de la mitjana catalana entre
les ciutats amb més riquesa econòmica de Catalunya
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

D

esprés de molts anys
a la cua de la renda
familiar disponible,
Igualada va recuperant-se a
molt bon ritme pel que fa a la
renda neta mitjana per càpita,
un indicador econòmic que
ve a representar la “riquesa”

L’INE ha publicat aquesta setmana les últimes
dades de renda per habitant a totes les ciutats
espanyoles de més de
20.000 habitants,
corresponents a 2018

RÀNQUING DE LES CIUTATS CATALANES
SEGONS LA RENDA PER CÀPITA
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Elaboració pròpia a partir de les dades publicades
per l’Instituto Nacional de Estadística (INE)

d’un territori. Quant més alta
és xifra, expressada en euros,
es considera més “ric” aquell
territori, i a la inversa, més
“pobre”.
Igualada segueix estant per
damunt de la mitjana catalana
en renda neta per habitant, situació que s’ha repetir des de
2016. De fet, és la 23a ciutat
catalana amb millors dades, i
la 6a de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, per
darrere de Sitges, Girona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona i
Esparreguera.
Així, cada igualadí té una renda neta de 13.038€, uns noucents euros més que dos anys
enrere. La xifra és molt lluny
de la ciutat més “rica” del país,
Sant Cugat del Vallès, que té
una xifra de 20.582 euros,
i molt superior a la darrera
ciutat de la llista, la gironina
de Salt, amb 8.921€. És curiós que la penúltima ciutat és
la costanera de Lloret de Mar
(10.109€) quan Sitges, que
també ho és, és la tercera del
país amb 17.323€ de renda per
càpita.
Les dades han estat publicades
aquest dimecres per l’Instituto
Nacional de Estadística espa-

Igualada és la 6a població catalana fora de
l’àrea metropolitana
de Barcelona amb més
renda per càpita
nyol, però només amb tots els
municipis estatals de més de
20.000 habitants, un total de
416.
El rànquing de l’INE -nosaltres ens hem limitat a fer-lo
únicament del territori català- mostra que Catalunya té
14 municipis entre els 50 espanyols amb més renda neta
per habitant. Tot i això, Madrid és de llarg la comunitat
que té municipis més rics, i
situa als dos primers llocs Pozuelo de Alarcón i Boadilla
del Monte. La comunitat madrilenya té 7 dels 10 primers
municipis espanyols amb més
renda.
Diferències preocupants
L’estudi de l’INE, però, evidencia diferències molt preocupants. Els veïns de la població amb major renda neta
mitjana per habitant d’Espanya compten amb quatre

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

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -

691590613

vegades més recursos que els
que habiten al municipi més
humil de país...
El treball tècnic també analitza en quins sectors d’activitat es concentra la població
de cada territori, atenent en
aquest cas a 70 Àrees Urbanes Funcionals (AUF), conformades per cada gran ciutat i el cinturó de municipis
propers que depenen laboralment de la mateixa.
Sota aquesta lupa, i amb dades de 2019, les dades apunten que les zones amb major
activitat industrial són Avilés
(amb un 27,3% d’ocupació en
el ram), la alacantina Alcoi
(23,7%) i Burgos (23, 6%). No
apareix cap zona catalana.
Longevitat i natalitat
L’INE también compara l’esperança de vida dels ciutadans, i aquí també hi ha una
dada curiosa. Només cinc
municipis van superar els 85
anys d’edat, i tots ells són de
Madrid: Pozuelo d’Alarcón,
Majadahonda, Alcorcón, Las
Rozas i Alcobendas. La ciutat
amb més esperança de vida és
La Línea de la Concepción, a
Cadis, amb menys de 80 anys.
En quant a el nombre de fills
per dona, la mitjana espanyola és trobava el 2019 a 1,26
però la diferència per territoris és important. A Melilla arriben a 2,17, i a Canàries són
els que menys fills per mare
tenen: San Cristóbal de la
Laguna (0,89 fills per dona),
Telde (0,95) i Les Palmes de
Gran Canària (0,96).
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El Ple Ordinari d’Igualada,
celebrat dimarts, va nomenar el regidor de Junts per
Igualada, Pere Camps, com a
representant de l’Ajuntament
al Consell Rector del Museu
Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya. Tots els
grups del consistori van votar
a favor excepció de Poble Actiu que s’ha abstingut.
També s’ha aprovat per unanimitat l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament a entitats sense ànim de lucre per a
projectes i activitats d’interès
social.
Tots els grups amb l’excepció de Poble Actiu, que s’ha
abstingut, han votat favorablement la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació de
serveis culturals, educatius,
socials i de lleure. En aquestes
ordenances s’hi troben, entre
d’altres, els preus pels nous
estudis de Grau Superior en
Gràfica Adiovisual de l’escola Municipal La Gaspar que
s’iniciaran el proper curs.
El ple ha acabat amb l’aprovació d’una primera moció
no resolutiva presentada per
Poble Actiu per a la reorganització de la zona tarifària a
l’Anoia i que tots els pobles de
la comarca siguin zona 1 fins
a Igualada. Tots els grups han
votat a favor d’aquest punt.
Per unanimitat també s’ha
aprovat una segona moció
no resolutiva presentada per
Junts per Igualada d’adhesió a la carta en relació a
la millora del servei bancari
adreçat a les persones grans
a proposta del Consell de la
Gent Gran de l’Anoia.

Nou servei de recollida de residus
Porta a Porta per a grans productors
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada implementarà en
els propers mesos el model de recollida Porta a
Porta per a grans productors
com poden ser supermercats,
restaurants o grans comerços.
La recollida selectiva Porta a
Porta, consisteix a lliurar els
residus de forma separada i al
davant de la porta de l’establiment al servei municipal de
recollida, segons un calendari i horari establerts per cada
fracció. Aquest nou sistema
permetrà la recuperació de
molts materials que fins ara
acabaven a l’abocador, suposant una millora ambiental i
també d’eficiència econòmica.
Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis
que tenen en marxa sistemes
Porta a Porta són en general
superiors significativament als
resultats obtinguts amb contenidors de carrer. Per aquest
motiu, des de l’Ajuntament
es vol fer un pas endavant
que suposarà una millora en
matèria de residus i un fort
compromís ambiental amb la
ciutat.
El regidor de Sostenibilitat,
Miquel Vives, ha explicat que
l’Ajuntament assumeix aquest
repte amb tres objectius: en
primer lloc es vol facilitar als
establiments el compliment
d’aquesta normativa amb un
sistema de recollida adaptat a
les necessitats i generació de
residus de les activitats comercials, s’incentivarà els que
ho facin bé amb rebaixes a la
taxa de residus i s’incrementaran els índexs de reciclatge
de la ciutat, millorant així, ha
assegurat Vives, “el nivell de
sostenibilitat”. Vives ha expli-

cat, també que a Igualada
“s’estan fent les coses bé. La
feina de veïns i comerciants
ha fet que portem anys amb
increments sostinguts de la
recollida selectiva de la ciutat, i ara ens val fer un pas
més. Un pas endavant amb
la sostenibilitat de la ciutat
i el repte del canvi climàtic”
Aquest model s’implantarà
aquest any sobre els establiments que es consideren
grans productors de residus. A partir d’ara, s’enceta

la recollida d’informació del
nou sistema informant els
comerços. Durant la primera fase es determinarà quins
són els establiments que
entren en aquesta categoria
mitjançant visites presencials, i posteriorment se’ls
farà entrega del material necessari.
El sistema de recollida porta a
porta per a comerços ja fa temps
que està en proves a la ciutat de
forma voluntària per als comerços que així ho desitgen.

Torna el concurs de
dibuix escolar de
l’Ou com Balla de
la plaça Pius XII
La comissió de festes del barri de la Font Vella organitza la 34a edició del concurs
de dibuix de l’Ou com Balla.
Es farà del 3 al 5 de juny, i el
tema és un dibuix sobre detalls de la plaça Pius XII, del
brollador de l’ou com balla o
de l’ornamentació de la font.
Participants: tots els nens i
nenes de 3 a 10 anys. Sols es
pot presentar una obra per
concursant i en el full. Del
treball caldrà fer-hi constar al
dors nom i cognoms, edat i
escola del participant. Cal rebre els dibuixos des del dijous
dia 3 fins el dissabte dia 5 de
juny, a les 8 de la tarda, en la
bústia que hi haurà instal·lada a la plaça.
Hi haurà tres premis per cada
categoria, segons les edats.
S’avisarà a les escoles dels
nens premiats, que podran
recollir el premi a Esports Sallés. Les obres dels premiats
restaran exposades a la plaça.

EL REPTE

ENS VOLS AJUDAR A ACONSEGUIR
FONS PER 300 TARGES
D’ALIMENTACIÓ?

=

Tarja Alimentació
30 €

El ple aprova
l’atorgament de
subvencions a les
entitats

POTS COMPRAR LES
TEVES BUTLLETES:
Telèfon: 93 803 0789
c/e: anoia@creuroja.org
c/Les Comes, 34
08700 Igualada
I te les portem a casa (mínim 4 butlletes)
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Jordi Cuadras
proposa una taula
de treball per fer-se
sentir en el govern
de la Generalitat
El grup municipal d’Igualada
Som-hi (PSC-Comuns) demana que el nou govern de la
Generalitat tingui en Igualada “tota l’atenció i desencalli
o finalitzi projectes pendents”.
Per a “fer-se sentir amb tota la
força”, la formació progressista
proposa crear una Taula de Treball a l’Ajuntament per a pactar
les demandes a fer i traslladar-les al govern de Catalunya.
El portaveu de Som-hi, Jordi
Cuadras, afirma que “no pot
passar ni un minut sense atraure tota l’atenció del nou govern
de la Generalitat. Els reptes que
tenim com a ciutat són majúsculs i cal fer-nos sentir a totes
les administracions. Oferim
amb generositat crear aquest
espai de consens i acord municipal per a lluitar per la nostra
ciutat”. Cuadras recorda que “a
més de poder interpel·lar directament al Govern, aquesta
legislatura tenim un diputat al
Parlament, Jordi Riba, que pot
ajudar-nos a vehicular aquestes
demandes des de la cambra”.
Som-hi ja ha elaborat un primer
decàleg de prioritats: desenvolupament de sòl industrial i
atracció d’inversions, nou tren
gran i ràpid amb Barcelona,
soterrament del tren de FGC
al barri del Sant Crist, carril
Bus-VAO a la B-23 d’entrada a
la Diagonal, enllaç i finalització
de la Ronda Sud, promocions
d’habitatge públic promeses a
les Comes i al carrer de la Virtut, ubicació de la nova seu del
Centre de Recursos Pedagògics
de l’Anoia, obertura de la nova
seu del SOC al Passeig, garantir
especialistes a l’Hospital i acabar la recuperació del riu Anoia
fins al Molí Nou.
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Salvador Illa (PSC) va ser dissabte a
l’Anoia, i va visitar l’Hospital

REDACCIÓ / LA VEU

E

l president del grup del
PSC al Parlament de
Catalunya, Salvador
Illa, va ser dissabte a l’Anoia
en visita privada, no anunciada ni als mitjans de comunicació. Acompanyat del diputat Jordi Riba, del portaveu
a l’Ajuntament d’Igualada i
vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, de l’alcaldessa de Vilanova Noemí
Trucharte i del primer secretari del PSC-Anoia Francisco
Guisado, va visitar l’Hospital
d’Igualada i l’empresa Snop a
la Pobla de Claramunt.
Es tracta de la primera visita
que Salvador Illa fa a l’Anoia després de la pandèmia i
per això el punt inicial va ser
l’Hospital d’Igualada. L’exministre de Sanitat del govern espanyol es va reunir amb la direcció del centre per conèixer
la situació en la qual es troba,

Agència exclusiva a Igualada selecciona
persones amb habilitats comunicatives i
esperit de superació, per ocupar la posició
de gestor d’assegurances.
OFERIM
•Possibilitat de realitzar una carrera professional
al sector assegurador, en expansió i amb un alt nivell
d’ocupabilitat.
•Retribució basada en un fix més variable
•Formació continuada
REQUISITS
•Es valorarà estudis mínims de formació
professional o batxillerat
•Es valorarà experiència en l’activitat comercial.
ENVIA EL TEU CV A: agencia628@agencia.santalucia.es

En visita privada,
l’exministre de Sanitat
del govern espanyol i
ara cap de l’oposició
al Parlament pel PSC
va visitar l’Hospital i
l’empresa Snop
quins són els reptes que té i va
agafar el compromís d’acompanyar el centre en les reclamacions que toquin davant
el govern de la Generalitat i
aprofitar, al màxim, els fons
europeus que es destinaran a
l’àmbit sanitari perquè reverteixin en una millora constant
de l’atenció a la ciutadania.
Després d’una visita per les
instal·lacions de l’Hospital per
a conèixer alguns dels projectes d’obres que té el centre,
Illa es va reunir amb el comitè d’empresa. Va mantenir un
diàleg amb els representants
dels treballadors per agrair-los
l’immens esforç fet durant tota
la pandèmia, traslladant-los
un sentit condol per la mort
del professional sanitari Àngel
Mateos que no va superar la
covid-19 i conèixer quines són
les seves necessitats. També els
va informar de les actuacions
que pot fer des del Parlament

per a requerir al govern de
la Generalitat tota l’atenció
necessària als professionals
de la Salut.
En la seva visita a l’Anoia, Salvador Illa també va
voler conèixer el moment
que viu la indústria auxiliar de l’automòbil ubicada a
la comarca amb una visita
a l’empresa Snop, amb seu
a la Pobla de Claramunt,
que ocupa unes 300 persones. El president del grup
socialista va mantenir una
reunió amb la direcció de
l’empresa i el comitè d’empresa per a conèixer quines
són les seves línies de negoci
i com encaren els reptes que
té plantejats la indústria de
l’automoció.
La jornada de Salvador Illa
va acabar amb una trobada a
Igualada, amb els representants del PSC als diferents
ajuntaments de l’Anoia. Els
va felicitart per la bona feina que estan duent a terme
tots els grups socialistes als
Ajuntaments i al Consell
Comarcal, i els va encoratjar
a continuar fent una tasca
de servei a les persones en
un moment d’enorme complexitat i de centrar-se en
donar, sempre, respostes als
problemes de la gent.

Poble Actiu (CUP)
troba bé la reforma
de la Masuca, però
no hi vol un
supermercat
Presentat l’avantprojecte de
reforma del Mercat de la Masuca, Poble Actiu, formació
municipal vinculada a la CUP,
ha fet públic en un comunicat
que consideren que la reforma
és necessària, però discrepen
en una part significativa de la
proposta del govern Castells.
La reforma “permet millorar
la il·luminació i ventilació de
l’interior del mercat, ampliar els
espais de circulació dels consumidors i modernitzar els espais
de les parades”. Tanmateix, la
formació reclama que “el procés participatiu compti amb la
participació real dels paradistes
i que en aquesta reforma no es
perdin més paradistes al Mercat de la Masuca, sobretot tenint
en compte que dels 48 espais de
parades actuals només la meitat
estan actives”. Més enllà, Poble
Actiu considera que les accions
per millorar l’accessibilitat són
molt necessàries per facilitar
l’accés a persones amb mobilitat
reduïda. També consideren que
és positiu millorar la imatge
del Mercat i ampliar els horaris
amb l’objectiu d’augmentar els
nombre de consumidor joves.
Finalment, valoren positivament la instal·lació a l’interior
del Mercat d’un espai de restauració i dos de cafeteria perquè
això pot permetre atraure a
gent que no va al mercat.
La principal discrepància és la
instal·lació d’un supermercat a
l’interior del mercat. “Ja hi ha
actualment tres supermercats
que complementen l’oferta de
productes del Mercat de la Masuca i que per tant, no és necessària la instal·lació d’un de nou”.
Des de Poble Actiu fan dues
propostes concretes: un supermercat cooperatiu o un supermercat de productes de proximitat vinculat al Parc Agrari de
la Conca d’Òdena.
Un altre dels motius de preocupació és com afectarà econòmicament la reforma del Mercat
en els paradistes. Reclamen que
el procés de transformació sigui
exemple i, alhora, exigeixen que
als paradistes se’ls faciliti una
parada “per entrar-hi a vendre”.
Per això, creuen que “l’Ajuntament hauria de facilitar la parada acabada i que els paradistes
no hagin d’assumir cap tipologia
d’obra”, fet que l’avantprojecte no
contempla, perquè només es facilitarà les parets de la parada.
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Deu comerços han participat d’una iniciativa
de transformació digital
REDACCIÓ / LA VEU

D

es de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament
d’Igualada
s’ha impulsat el projecte
“i-Comerç, oberts a la transformació”, com acció de suport a la digitalització del
comerç. La primera edició
del projecte ja estat una
prova pilot que ha comptat
amb la participació de 10
establiments comercials als
que s’ha donat suport i s’ha
acompanyat en la seva evolució digital. Per una banda,
les assessores del projecte
han orientat correctament
l’estratègia digital dels establiments comercials participants i per altra, han fet un
acompanyament fins aconseguir que el propi comerç
continuï amb el projecte per
si sol.
El programa ha estat actiu
des del passat novembre de
2020 fins a finals del primer
trimestre de 2021. Per a tots
els comerços que hi han pogut participar, s’ha elaborat
un pla estratègic de digitalització basat en la diagnosi
prèvia del propi negoci i, a
partir del pla, s’ha realitzat
un acompanyament en la

L’ESTALVI
DESCOMPTES
D’ENTRE EL 25 I EL 40%

A LA FACTURA
DE LA LLUM PER
FAMÍLIES NOMBROSES,
PENSIONISTES I
PERSONES VULNERABLES

consecució d’objectius estratègics. Properament es preveu una sessió de seguiment
per als deu primers comerços participants.
Aquest projecte es va posar
en marxa des de l’Àrea de
Comerç de l’Ajuntament arran de la situació excepcional
provocada per la crisi de la
Covid19 a principis del 2020.
Aquesta situació va accelerar
el procés de transformació
digital dels comerços, atès
que els tancaments totals o
parcials de les activitats econòmiques provocaven que
només els establiments comercials més avançats digitalment poguessin continuar
amb la seva activitat.

Aquest efecte va evidenciar
que el sector del comerç, no
es troba en una fase avançada de digitalització i en
conseqüència el tancament
dels establiments implicava
la no adaptació a la situació i
sofriment econòmic. Des de
l’ajuntament s’ha volgut facilitar i afavorir la transformació dels negocis de la ciutat
per assegurar la seva modernització i supervivència. Al
tractar-se d’una prova pilot,
el programa ha sigut avaluat
al llarg de tot el procés per
tal de trobar les possibles
millores que en un futur es
podrien aplicar, sempre amb
l’objectiu de maximitzar
l’efecte esperat; apropar el

sector del comerç a la digitalització.
Aquest any però, gràcies a
l’experiència obtinguda en
la prova pilot, des de l’Ajuntament d’Igualada s’ha decidit aportar aquest coneixement a la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena per tal
de que una de les mesures
del Pla de Xoc, que compta
amb recursos extraordinaris
provinents tant de la Generalitat com de la Diputació,
sigui desenvolupar una segona edició del projecte a
major escala, amb l’avantatge de que se’n podran beneficiar més comerços d’Igualada i també comerços dels
altres 6 municipis.

Es prepara una setmana dedicada al comerç
local per la propera tardor
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç ha començat a preparar una
proposta molt especial,
per la tardor. Es tracta d’una
setmana dedicada al comerç
local de tota la ciutat d’Igualada. Es pretén que sigui la
festa del sector oberta a tothom.
Diàriament es commemoren aniversaris de diferents
sectors, àmbits, malalties...
que tenen la consideració
de dia mundial. Aquesta és
una oportunitat per difondre i conscienciar durant la
jornada sobre cada un dels
temes. El comerç local no
disposa de cap data commemorativa, tot i que hi ha
hagut diferents intents per
proposar-ne una.

L’ESPAI DE

TOTES LES FAMÍLIES
NOMBROSES I
ELS PENSIONISTES AMB
PENSIÓ MÍNIMA TENEN UN
DESCOMPTE DEL 25% A
LA FACTURA DE LA LLUM I
PODEN AMPLIAR FINS AL
40% EL DESCOMPTE SEGONS
LA RENDA FAMILIAR. AIXÍ
MATEIX ELS COL·LECTIUS
AMB RENDES BAIXES TAMBÉ
ES PODEN BENEFICIAR
D’AQUESTS DESCOMPTES SI
SE SOL·LICITA EL BO SOCIAL.
Endesa promou i tramita una mitjana de 6.700
sol·licituds mensuals de
Bo Social a Catalunya,
de les quals un 70% es
resolen favorablement
per part del Ministeri de
Transició Ecològica amb
una vigència de 2 anys.
Cal recordar que les
persones que ja són
beneficiàries d’aquest descompte han de tramitar
una sol·licitud de renovació cada 2 anys per a
verificar que continuen
complint els criteris
d’assignació definits pel
Govern central i, així,
mantenir el descompte en
la factura elèctrica.

ENDESA T’AJUDA

A TRAMITAR LA RENOVACIÓ
O NOVA SOL·LICITUD
DEL BO SOCIAL A:
APP Energía
XXI BONO SOCIAL

Des de l’entitat de comerciants, es pretén impulsar un
dia commemoratiu del comerç local, per donar-li visibilitat, potenciar-lo i promocionar els seus valors. Per tal
de donar el màxim de força a
aquesta iniciativa es treballa
en què s’allargui durant tota

una setmana per donar-li
més contingut i oportunitat.
Durant la setmana hi haurà diferents accions i propostes perquè els botiguers
hi puguin participar d’una
manera divertida. També es
vol que els ciutadans tinguin
el seu espai i puguin gaudir

d’activitats, ofertes i descomptes.
Igualada Comerç obra aquesta iniciativa a tots els establiments i botigues de la ciutat
d’Igualada a què s’adhereixin i participin. Per contactar: 93 805 14 19 o per mail:
marqueting@igualadacomerc.cat.

800 760 333
bonosocial@energiaxxi.com
Apartat de correus
núm. 1167, 41080 Sevilla
energiaxxi.com/homexxi-ca
apartat BO social
Punts de Servei i
Oficines Comercials
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Inscripcions obertes per l’Estiu Jove, Nova zona taronja
amb moltes activitats estivals
d’aparcament a l’entorn
del CAP del Passeig

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada ha preparat una nova edició de l’Estiu
Jove, la iniciativa estival que
agrupa un ampli programa
d’activitats lúdiques i de formació destinades al jovent
d’Igualada durant el període
de vacances. El projecte vol
estimular la participació juvenil fora de l’àmbit formal, treballar diferents valors i gaudir
del temps lliure.
El tret de sortida a l’estiu el
donarà el Certament de Música Jove que tindrà lloc el 26
de juny al pati del Museu de
la Pell. El certamen es reprèn
aquest any després que l’any
passat s’hagués de suspendre a
causa de la covid-19. Els grups
musicals i els artistes locals ja
preparen els seus temes per
presentar-los en un concert
que tindrà aforament limitat
i pel que cal reservar entrades
amb antelació.
A partir del 28 de juny i fins
a finals de juliol seguirà la
programació d’activitats d’estiu per a joves amb quatre

L’objectiu de les activitats és el d’estimular la
participació juvenil, treballar diferents valors i
gaudir del temps lliure
propostes principals. Tota la
programació pot consultar-se
al web https://activitatsk.igualadajove.cat/ i a través de les
xarxes socials @IgualadaJove.
Les inscripcions ja es poden
fer de manera telemàtica des
del mateix portal.
Durant tot el mes de juliol es
durà a terme el Casal Tecnològic. Cada setmana es treballarà a fons sobre una temàtica diferent: les primeres dues
setmanes el casal es centrarà
en els videojocs, la tercera setmana en l’Arduino i la quarta
en Minecraft. Aquest casal
d’aprenentatge digital s’ha repetit els darrers anys variant
les temàtiques en què es centra i ha despertat molt interès
entre el col·lectiu jove. Es durà
a terme en horari de mati de 9
a 13h de forma presencial a la
Kaserna.

L L O G U E R

D E C O TX E S I F U R G O N E TE S
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El programa Juliol a la Freska
agrupa totes les activitats gratuïtes, lúdiques i diverses que
s’organitzen durant les tardes
del mes de juliol. La programació inclou activitats de ball,
arts marcials, cal·listènia, ceràmica, cinema o hípica entre
d’altres. Es faran a Cal Badia i
a d’altres espais a l’aire lliure
de la ciutat
Un any més també es realitzarà un Camp de Treball que
en aquesta edició es centrarà
en el Barri del Rec i totes les
seves vessants (patrimoni històric, descoberta del teixit cultural i artístic, medi ambient)
a través d’activitats lúdiques
i diverses. Paral·lelament els
participants col·laboraran en
part del procés creatiu de l’exposició que s’està preparant
sobre el mateix barri per posar
en valor el passat, el present i
el futur. El Camp de Treball es
farà de dilluns a divendres del
5 al 16 de juliol en horari de 9
a 17h.
També es repeteix, després
de l’èxit de setmana santa, el
Curs de premonitors de lleure.
S’adreça a joves d’entre 14 i 17
anys, que es volen introduir en
el món de l’educació en el lleure. L’objectiu del curs és sensibilitzar al futurs monitors/es
sobre la tasca d’educació que
portaran a terme amb els infants. Aquesta formació s’organitza conjuntament amb la
Fundació Sociocultural Atlas
i cal posar-se en contacte amb
ells per a les inscripcions.

L

’Ajuntament, de forma consensuada amb
els comerciants de la
zona, ha transformat el recinte d’aparcaments de l’entorn del CAP i l’estació, entre
el Passeig Verdaguer i l’Avinguda de Montserrat, en una
Zona Taronja que entrarà en
funcionament a partir del dilluns 24 de maig.
Aquest nou espai d’estacionament regulat serà gratuït durant una hora i mitja,
per facilitar l’aparcament als
usuaris que venen al CAP, a
comprar o a realitzar gestions en aquesta zona. L’horari
que seguirà és el mateix que
el d’altres zones regulades: de
dilluns a dissabte de 9:00 13:00 i de 16:00 - 20:00. A la
part central de l’aparcament
hi haurà instal·lat un parquímetre, on es podrà treure el
tiquet gratuït obligatori que
permetrà controlar el temps
de l’estacionament.
Amb aquesta actuació, es po-

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

L’estacionament serà
gratuït durant una hora
i mitja amb l’objectiu de
potenciar la rotació en
una zona d’alta demanda d’aparcaments
tenciarà la rotació dels estacionaments en una zona comercial
amb forta demanda d’aparcament i per tant, també ajudarà a
dinamitzar l’activitat econòmica del barri.
Cal remarcar que amb aquest
canvi no es preveuen afectacions en l’aparcament dels residents a la zona ja que al migdia
i al vespre, a partir de les 20h,
seguirà sent un aparcament
lliure. De forma imminent, a
més, es recuperarà tot l’aparcament lliure de davant la Policia
Local, excepte tres places d’estacionaments que es mantindran
reservades per les persones que
s’adrecin al nou mòdul per vacunar-se, amb aquest canvi les
places lliures d’aparcament tornaran a incrementar-se.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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L’ICS ofereix places a
l’Anoia per formar en
medicina i infermeria
REDACCIÓ / LA VEU

L

’ICS a la Catalunya
Central continua ampliant la seva oferta
docent i aquest mes de juny
rebrà un total de 47 nous especialistes en formació (35 residents de medicina i 12 d’infermeria), un 10% més que el
curs anterior, alguns d’ells a
l’Anoia.
Els futurs especialistes s’incorporaran als deu equips d’atenció primària acreditats com
a centres docents a Manresa,
Súria, Manlleu, Santa Eugènia de Berga, Igualada i Santa Margarida de Montbui. La
previsió és que el curs següent
també s’hi afegeixin cinc centres més de Vic, Artés, Vilanova del Camí, Berga i Baix
Berguedà.
Formació personalitzada i en
un entorn rural
La Unitat Docent Catalunya
Central celebrarà el 28 de
maig, d’1 a 3 del migdia, una
jornada de portes obertes
perquè els futurs especialistes puguin tenir informació
de primera mà de la formació
que rebran els propers quatre
anys, en el cas dels professionals de medicina, i els propers
dos anys, en el cas dels d’infermeria. L’acte serà virtual i
comptarà amb la intervenció
del cap d’estudis de la Unitat
Docent, Joan Deniel Rosanas,
i la responsable de la formació
especialitzada d’infermeria,
Cristina Ojeda. Els futurs residents també podran plantejar
dubtes i preguntes.
Un dels punts forts de fer l’especialització a l’atenció pri-

mària de la Catalunya Central
és que els residents reben una
formació en un entorn rural
en molts casos i en centres
menys massificat que els ubicats en una àrea urbana o en
un hospital gran. Això permet
un seguiment més personalitzat de cada professional i ofereix, a més, continuïtat laboral
un cop acabat el període de
formació.
Un dels principals objectius
de l’ICS a la Catalunya Central és ajudar a formar els futurs professionals de salut. Per
això, a més de formar especialistes en medicina i infermeria
de família, participa en la docència que es fa a les facultats
de Medicina i Infermeria de
Catalunya, especialment en
la UVic-Universitat Central
de Catalunya (UVic-UCC), i
en la formació d’alumnat dels
diferents, graus mitjà i superior, de formació professional
de les branques sanitàries com
és el cas de la tècnica en cures
d’auxiliar d’infermeria.

El problema de la manca d’habitatge
preocupa el sector immobiliari
REDACCIÓ / LA VEU

L

es empreses immobiliàries de la comarca van
manifestar les diverses
inquietuds i preocupacions
que té el sector en una trobada
amb la Unió Empresarial de
l’Anoia.
En aquest sentit, la reunió va
girar entorn al problema de
l’habitatge que arrossega la
comarca, i especialment la
Conca d’Òdena, especialment,
per la manca d’habitatge, ja sigui de venda o de lloguer, així
com també l’escassetat d’habitatges de lloguer social. A
més, el sector va posar sobre
la taula les diverses inquietuds
que té la capital anoienca: la
manca d’oferta d’habitatges,
com per exemple, que no hi
ha suficients pisos de lloguer;
el fet que no es construeixin
nous immobles; i la necessitat
imperiosa i urgent d’augmentar el mercat d’habitatge; la
rehabilitació del parc d’habitatges del nucli antic.
Tanmateix, les empreses immobiliàries valoren favorablement que es doni un nou
ús als baixos dels pisos, però
també van destacar la necessitat de demanar un canvi d’ús
dels àtics/golfes.
En un altre dels aspectes que
es va incidir des UEA immobiliaris és que l’Administració hauria de treballar per
al deteriorament del centre
d’Igualada. En aquesta línia,
els professionals immobiliaris
van apuntar que els ajuts que
acaba de publicar l’Ajuntament d’Igualada per a la rehabilitació de pisos buits per a
destintar-los per a la borsa de
lloguer social, és una acció positiva, però “no suficient” i per

l’especialista per al teu vehicle

Les empreses immobiliàries que formen
part de la sectorial
de la Unió Empresarial de l’Anoia es reuneixen per valorar el
problema d’habitatge
a l’Anoia i plantejar
propostes per resoldre
aquesta problemàtica
tant, consideren que calen més
propostes per part de l’Administració que promoguin l’habitatge i el comerç, un sector
que ha quedat molt tocat per
la pandèmia del coronavirus.
A més, les empreses assistents
consideren que el fet de construir habitatges als baixos dels
edificis i als espais sota coberta,
permetria augmentar el parc
immobiliari de la ciutat, especialment, per al lloguer.
Amb tot això, també van considerar que es podrien fer
“modificacions puntuals del
planejament urbanístic (usos)
d’acord al que viuen les ciutats
davant el creixement i les exigències o circumstàncies puntuals. Aquest fet ajudaria que

un territori evolucionés sense
impediments d’un pla urbanístic que “pot durar anys” i que
“paralitza el creixement d’una
ciutat”.
El sòl industrial: una
preocupació latent
Seguint en la línia d’exposar les
inquietuds relacionades amb
l’habitatge, els i les professionals assistents van manifestar
de forma unànime, la necessitat d’impulsar polítiques per
crear ocupació i incentivar que
s’instal·lin empreses al nostre
territori.
Pel que fa al sòl industrial, els
i les professionals immobiliàries van opinar i posar sobre
la taula la necessitat imperiosa
de crear més sòl industrial a
la Conca d’Òdena per atraure
noves empreses; ja que actualment, no hi ha prou sòl disponible ni naus que s’adaptin a les
necessitats de les empreses que
volen ampliar les seves infraestructures o invertir al nostre
territori, atès que si hi ha empreses, hi haurà més activitat
econòmica, ajudant a les ja
existents, a la creació d’ocupació i a la generació de noves
oportunitats de feina per a la
gent que es troba a l’atur.

Multimarc a · Mec à nic a general
D iagnosi · R evisions
E lec tric itat/ E lec trò nic a
E spec ialistes G L P/ Autogas
H íb rids i E lèc tric s
Inj ec c ió D ièsel/ G asolina

ESP EC IAL ISTES EN H Í BR IDS I EL È C TR IC S
Es t à s p e n s a n t a c a n v i a r e l c o t x e , p e r ò n o s a p s q u i n c o m p r a r p e r q u è n o t ' a f e c t i n l e s r e s t r i c c i o n s d e t r à n s i t ?
Tr a n s f o r m a e l t e u p r ò x i m c o t x e a GL P , o b l i d a ' t d e l e s r e s t r i c c i o n s i a p r o f i t a ' t d e l s a v a n t a t g e s d e l GL P .
Consulta la nostra promoció per a la fira.
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La simbiosi industrial i la digitalització, claus en el canvi
dels polígons cap a un model més sostenible i circular
Segona jornada del cicle
“Debats cap a un model
econòmic sostenible”
que organitza l’Associació Polígons els Plans
de la Conca d’Òdena

REDACCIÓ / LA VEU

E

n la segona sessió del
cicle “Debats cap a un
model econòmic sostenible” impulsat per l’Associació
Polígon els Plans de la Conca d’Òdena, es va posar sobre
la taula el futur dels polígons
industrials i el canvi cap a un
model més sostenible.
“Aquest futur passa per un
canvi de model econòmic que
ha de deixar de ser lineal per
convertir-se en circular, on els
residus desapareguin i es converteixin en recursos”. Així
ho afirmava Berta Mota, responsable d’economia circular
a Anthesis Lavola, a l’inici del
debat. Mota va explicar que
l’economia circular és un dels
principals plans d’acció de la
Unió Europea per aconseguir
la neutralitat climàtica el 2050,
i per aconseguir-ho cal reduir
les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, la meitat dels quals
provenen de l’extracció i el processament dels recursos.
En l’àmbit empresarial, i per
avançar cap a una major circularitat, la tendència i/o estratègia, és la simbiosi industrial, és a dir, “crear una xarxa
interconnectada d’empreses i
entitats per reduir la petjada
ambiental de les indústries”.
L’objectiu és crear un procés en
què una empresa pugui aprofitar els residus o subproductes
generats per una altra indústria
i incorporant-los al seu procés
productiu.
Aquesta transició cap a un
model circular i la seva implantació però, topa amb algunes barreres com és “la falta
de contactes entre empreses
per crear sinergies, desconeixement de la normativa, falta
d’espai per emmagatzematge,
falta de recursos econòmics i
dificultat de distribució”. Una
altre barrera, segons la ponent,
és l’antiguitat de la majoria dels
polígons a Catalunya ja que
“dels més de 1400 polígons actuals, dos terços són anteriors
al 2000, i més del 40% al 1990”.
Tot i aquests obstacles, a Catalunya trobem alguns casos
d’èxit de circularitat i simbiosi
industrial a la zona de Granollers, a Sant Just Desvern, al
polígon Bufalvent de Manresa,
o a la zona del Delta del Llobregat. Són projectes que veuen i
gaudeixen dels beneficis que
aporta la simbiosi industrial
com “la implicació de sinergies entre empreses, el foment

“La Conca d’Òdena té
les condicions idònies
perquè s’instal·lin empreses tecnològiques”
de l’emprenedoria i atracció de
nous models de negoci de valor
afegit, la creació de col·laboracions públic privades, l’afavoriment a la sostenibilitat, l’incentiu cap al desenvolupament de
serveis conjunts i compra agregada per optimitzar recursos,
la generació de llocs de treball,
i l’impacte positiu en l’economia local”.
Economia circular, un
model per Compartir
El model d’economia circular
és un model de producció i
consum que implica compartir. En aquesta línia, Alfonso
Martos, fundador de Gacel
Consortium, va exposar el
projecte que està implantant
al polígon de Viladecans per
“compartir energia elèctrica
entre les empreses i que funciona de manera aïllada a la xarxa elèctrica convencional”. Es
tracta d’un projecte que pretén
fomentar una xarxa intel·ligent
a nivell industrial que integri
generació renovable i emmagatzematge compartit entre totes les empreses connectades.
D’aquesta manera, “assegurem
un sistema energètic sostenible
i eficient, amb un alt nivell de
qualitat i seguretat de subministrament”.
La Conca d’Òdena, un territori
per a la implantació d’empreses
tecnològiques A la part final
del debat es va posar èmfasi en
la digitalització i la transformació digital com a eina indispensable en aquest camí cap a
la sostenibilitat. Per Pedro Lisbona, director d’Aifos Digital
i expert en transformació digital, “la digitalització ajudarà
a convertir els polígons en un

model més eficient, sostenible
i competitiu, els capacitarà per
aprofitar les noves oportunitats, i contribuirà a la millora
del territori i els municipis de
l’entorn”. En aquesta línia, Lisbona va vaticinar que el desplegament digital dels propers
anys tindrà un impacte econòmic important i que “la Conca d’Òdena té les condicions
idònies perquè s’instal·lin empreses tecnològiques que creïn
llocs de treball i generin valor
al territori”.
Segons el ponent, hi ha 3 infraestructures digitals claus per a

la transformació de les zones
d’activitat econòmica: “el desplegament de la fibra òptica,
que arribarà en nuclis poblats
de més de 50 habitants el 2023;
la implantació de la cobertura 5G, per donar resposta a la
quantitat de sensors que requereix la indústria 4.0; i la installació de Data Center situats a
prop de la zona de consum per
millorar el període de latència”.
Proper debat: Com
esdevenir una empresa
neutre en emissions
El proper dimecres 2 de juny, a
les 12h del migdia, tindrà lloc
el tercer debat d’aquest cicle.
En aquesta jornada es posarà
sobre la taula el tema: Com esdevenir una empresa neutre en
emissions.
El debat és realitza en format

híbrid (presencial, al Centre
d’Innovació Anoia a Vilanova
del Camí; i per videoconferència) i 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’Associació dels Polígons els Plans
(www.poligonsdelsplans.cat).
Els “Debats cap a un model
econòmic sostenible” és una
iniciativa de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans. Compta amb
la col·laboració de PIMEC,
la UPIC (Unió de Polígons
Industrials de Catalunya), 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 Empresa i La Veu de l’Anoia com
a mitjans col·laboradors. Patrocina Adequa Real Estate i
D-hub Òdena.
Per a més informació contactar a través del mail associacio@poligonsdelsplans.
cat, al web http://www.poligonsdelsplans.cat o al telèfon
938025666.

La primera jornada va debatre la
sostenibilitat com a valor afegit
Sota el títol “Tendències en
sostenibilitat, un valor afegit
per a les empreses” es va iniciar la setmana passada el cicle
Debats cap a un model econòmic sostenible.
A la inauguració, Ramon Felip, president de l’Associació,
va determinar que l’emergència climàtica afecta a l’àmbit
internacional, nacional, regional i local, i “neutralitzar-la
és feina de tots, també de les
empreses perquè són un actiu
molt important”. En la mateixa línia es va pronunciar Jordi
Barón, regidor de promoció
econòmica de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, qui va
anunciar que “des del consistori ja estan treballant per posicionar i encaminar el centre
d’Innovació cap al compliment dels ODS”. Per la seva
part, Pepe Singla, d’Adequa
Real Estate, empresa patrocinadora de l’acte, va apuntar
que tot i que encara queda
molt camí per recórrer, “cada
vegada són més les empreses que agafen el compromís

de complir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS), i un reflex d’aquesta realitat és que un 78% de les empreses espanyoles ja esmenten
els ODS en els seus informes
anuals”.
En la primera part del debat,
Laia Puig, consultora experta
en sostenibilitat corporativa
a Anthesis Lavola, va definir
sostenibilitat com un concepte
que va més enllà del medi ambient: “s’ha d’entendre com un
concepte holístic, com un tot,
perquè una acció té un impacte
sobre una altre acció”.
Segons la consultora experta
en sostenibilitat corporativa,
per assolir les accions cap a la
sostenibilitat empresarial “és
important la implicació de
tots els departaments de l’organització” per així gaudir dels
“múltiples beneficis que reverteixen a la pròpia empresa”,
com la millora del sentiment
de pertinença dels treballadors, un valor afegit de cara al
consumidor, una millora del
posicionament i reputació de

l’empresa, i sobretot la generació de confiança.
L’energia fotovoltaica, inversió amb estalvi immediat
La segona part del debat va
estar centrat en l’àmbit de
l’energia fotovoltaica. Núria
Rubió, delegada comercial de
l’empresa POWEN, especialitzada en energia solar, va exposar els beneficis que aporta
aquest tipus d’energia que té
el sol com a únic generador.
“Un recurs que ja és legal i
lliure de tot tipus de càrregues
i està a l’abast de tothom”.
Segons Rubió cada vegada
més empreses incorporen
l’energia fotovoltaica com a
estratègia verda en el seu model de negoci per a ser més
sostenibles, estalviar en el
consum, i per produir la seva
pròpia energia. I és que “la
llum del sol genera un 100%
d’energia neta i renovable,
i un cop feta la instal·lació
l’estalvi és immediat. L’autoconsum és una inversió que
genera un estalvi”.
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Tres escoles de la ciutat, premiades en
el concurs EntreviSTEM de TICAnoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l concurs EntreviSTEM, organitzat per
TICAnoia per fomentar les vocacions STEM en les
joves de la comarca, instava
als alumnes d’entre 10 i 14
anys a realitzar una entrevista
a una professional de l’àmbit
STEM (Ciència, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques).
La millor entrevista de la categoria de 5è-6è de primària ha
estat del grup The Jornalists de
l’Escola Emili Vallès d’Igualada. I entre els participants de
1r-2n d’ESO, el guanyador ha
estat Combo Junior de l’Institut Pere Vives d’Igualada.
Ambdós grups guanyadors
seran obsequiats amb un xec
de 100€ en material promocionat per Bureau Vallée, una
formació per a tot el grup classe “Comuniquem-nos millor”
impartida per l’experta en oratòria Xènia Castelltort, i una
subscripció mensual a Filmin.
En la categoria dels docents
més motivadors, s’enduu el
premi Marta Cortès, professo-

VISITA’NS
AL NOU
SHOWROOM
ra de l’Escola Pia d’Igualada,
que consisteix en un altaveu
intel·ligent, cortesia del centre
de formació Ceina.
El concurs va tancar amb una
participació de 132 alumnes,
33 entrevistes inscrites procedents de 6 centres educatius i
28 professionals STEM voluntàries. TICAnoia valora molt
positivament totes les entrevistes rebudes, i destaca que
les puntuacions han estat molt
ajustades. El jurat ha valorat
els treball dels participants
basant-se en la seva qualitat,
coherència amb el tema de
treball i originalitat, i ha estat

compost per representants de
TICAnoia, professionals en
l’àmbit de la docència i la comunicació.
TICAnoia és l’associació per
l’impuls de l’Ecosistema TIC
de l’Anoia, nascuda el 2008
que agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com
estudiants del mateix sector.
TICAnoia és impulsora de
projectes com el Grau Universitari TIDiC al Campus Universitari Igualada-UdL, el Collaboratori d’Innovació Social
i Digital o el desplegament de
l’àrea 5G a l’Anoia.

Més de 90 alumnes igualadins van a
l’escola en bici en ocasió del Bicibús
REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres Igualada va
passar a formar part
de les ciutats amb el
BiciBús per anar l’escola. Al
llarg d’aquests darrers mesos,
aquest sistema de transport
col·lectiu cap a l’escola amb
bicicleta, s’ha anat estenent
com una taca d’oli a diferents
poblacions de Catalunya i de
fora.
Es va fer la primera prova pilot a Igualada, amb l’objectiu
d’instal·lar-ho de manera permanent de cara al proper curs
2021/22. L’estrena no podia
haver anat millor, es van crear 6 línies diferents, 7 centres
educatius van participant-hi,
més de 90 infants inscrits i 40
acompanyants van regalar per
una estona, un aspecte ben
diferent a la ciutat. Bicicletes
amunt i avall, línies creuant-se
en diferents punts, aparcaments de bicicletes a plens
a vessar a les escoles, i molts
somriures entre els participants.
El BiciBús permet anar amb
bicicleta a l’escola de forma

segura, sostenible i en grup i
segurament és un mecanisme
molt potent per mica en mica
anar canviant els hàbits en la
mobilitat cap a l’escola. Vol
promoure una mobilitat sostenible, adquirir noves habilitats i autonomia personal i
millorar la salut i el rendiment
escolar del infants. L
El funcionament és molt senzill, els participants es van incorporant a les diferents línies
del BiciBús segons les zones
on viuen i van en grup fins
l’escola, el que els proporciona
una seguretat, ja que el grup
està sempre guiat per adults
voluntaris que fan de motor, ja
siguin pares, membres de les
AMPA, professors o volunta-

ris de Ciclistes Urbans d’Igualada.
Ara ja s’està preparant la segona prova pilot, que es farà
el proper 4 de juny, i on també s’incorporaran els instituts
d’Igualada a més de les escoles de primària. I com que la
garantia del seu bon funcionament depèn dels voluntaris
que hi col·laboren animem a
tothom qui vulgui a afegir-s’hi
amb aquest rol. Per més informació o per participar com
a voluntari, podeu enviar un
correu a bicibusigualada@
gmail.com.
El BiciBús està promogut per
Ciclistes Urbans d’Igualada,
amb la col·laboració de les escoles i instituts i les AMPA.

Tel. 93 803 29 65 - www.vitermik.es
Av. Barcelona, 188
IGUALADA
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Toc d’Europa pel treball públic precari:
La temporalitat i l’envelliment amenacen les plantilles de les administracions després d’anys d’austeritat. Brussel·les diu que cal corregir-ho per accedir als fons de recuperació

Cesc Alcaraz

Economista Sici-Director FeedBackGround
@cescalcal

L

Un dels sistemes que, ja ens els darrers anys, s’està usant en l’àrea tecnològica de les organitzacions, són
els sistemes de desenvolupament
àgil que han permès accelerar força la construcció de determinades
plataformes o solucions tecnològiques, però, alhora, també s’han
demostrat com insuficients per poder prendre decisions ràpides, posar a les persones adequades en el
lloc adient i així poder aprofitar les
oportunitats que sorgeixen en un
moment determinat.
En definitiva, assolir un nivell alt
d’agilitat demana gestionar dos sistemes operatius:
1. Sistema jeràrquic. És el sistema
tradicional i que proporciona estabilitat i eficiència per executar les
operacions financeres, personal o
compliance.
2. Customer-centric. Vital per lliurar de forma ràpida el que el mercat
està demanant en cada moment.
En aquest moment ens podem
formular la pregunta: i això com
ho aconsegueixo? La nostra experiència ens ha portat a conèixer la
metodologia SAFe ® que, seguint
els passos que marca, ens facilita la

• Adaptar-nos ràpid a les oportunitats i amenaces del mercat
• Identificar, ràpidament, la creació
de valor cap el client
• Mantenir la qualitat del producte
o portfoli de serveis
SAFe ®promou la creació d’equips
de treball d’alt rendiment que faciliten l’aprofitament d’oportunitats.

Ahora que ‘se van a subir los impuestos’ conviene recordar tres conceptos: presión fiscal, esfuerzo fiscal y esfuerzo fiscal equivalente.

Xavier Morales
Economista
@xm300

Com aconseguir
més agilitat en el negoci?
implementació d’aquest segon sistema operatiu en convivència amb
el tradicional per tal de poder:

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

“En els països amb d’hiperinflació
i “corralitos”, les criptomonedes
han esdevingut la salvaguarda
dels estalvis de moltes famílies,
més enllà del control estatal.”

“No hi ha cap canvi organitzatiu
que sigui senzill i ràpid. ”

a crisi sanitària viscuda el
darrer any ha accelerat i
canviat molts dels models
de negoci tradicionals.
Ha provocat una reformulació de
molts negocis que implicarà, amb
més o menys contundència, haver de realitzar una transformació
digital per tal d’adaptar-nos a les
noves circumstàncies del mercat.
I això afectarà des de les estructures organitzatives, passant per les
solucions de negoci o l’experiència
del client i tant les àrees comercials
com les operacions.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Economista, mare de tres nens i actualment Secretària
d’Economia del Govern de la Generalitat
| Secretary of the Economy, Government of Catalonia
Molt bon comportament dels indicadors d’indústria. Com també ho és
que els serveis (el sector amb més pes en el VAB català) també comencen
a veure la llum. Per 1a vegada des de l’inici de la pandèmia l’IASS creix
i ho fa amb força (+21,1% interanual).

Espai patrocinat per

Elon Musk, el preu del pa
i les criptomonedes

L

es darreres setmanes han
estat de bogeria per les
criptomonedes, de preus
màxims històrics aquest
2021 a caigudes de més del 30%
en un sol dia. Un tweet de l’Elon
Musk el 13 de maig va ser l’espurna que va iniciar la tempesta i la
Xina ho va reblar una setmana
desprès amb l’anunci de la prohibició de minar Bitcoins en el seu
territori.

En aquests moments de volatiEls resultats típics d’organitzacions litat, recordem la llista de malque han implementat els conceptes astrugances i greuges contra les
àgils seguint la metodologia SAFE ® criptomonedes:
es poden resumir en aquestes qua• En Warren Buffet opina que els
tre àrees:
Bitcoins no són diners realment
1. 50% més ràpid arribant al mercat i que feina rai per entendre una
mica les seves inversions com per
(Time-to-market)
2. Millora de la qualitat en un 50% creure en la màgia.
3. Millora de la productivitat en un
• El consum energètic per minar
35%
4. Augment de la motivació dels els blockchains a Bitcoin és l’equivalent al d’un país com Suècia.
empleats en més d’un 30%

No hi ha cap canvi organitzatiu que
sigui senzill i ràpid. La diferencia
en altres moments de la història
empresarial és que s’està produint
una r-evolució molt ràpida dels
models de negoci fomentat per la
incorporació de noves tecnologies
que permeten fer proves de forma
econòmica i a curt termini i que
acabarà generant nous negocis que
ens poden fer fora del mercat.
Comencem?

intermediació bancària i no està
subjecte a la intervenció discrecional dels Estats. Sobre aquesta
“primera capa” del Bitcoin s’estan construint d’altres -Lightning
Network n’és un exemple- que
permeten cobraments i paga• El sistema processa els blockc- ments ràpids.
hains cada 10 minuts i difícilment voldrem esperar aquest En els països amb d’hiperinflació
temps per pagar un cafè.
i “corralitos”, les criptomonedes
han esdevingut la salvaguarda
• La sobirania d’un Estat -o de la dels estalvis de moltes famílies,
UE- rau també en la política mo- més enllà del control estatal.
netària: tipus de interès, tipus de
canvi i inflació. El Bitcoin però, Finalment, el blockchain és una
queda fora d’aquest control dels tecnologia que va més enllà de les
bancs centrals i l’anonimat en les criptomonedes. Ethereum i els
transaccions en permet l’ús il·lícit seus Smart Contracts permeten,
... però les criptomonedes i el entre els seves moltíssimes apliblockchain són una oportunitat: cacions: la protecció de la propietat intel·lectual a les xarxes,
El Bitcoin és la primera moneda auditar la cadena de subministraveritablement descentralitzada, ment de bens i serveis, securitzar
amb una emissió limitada i co- informació sensible i un llarg etc.
neguda en avançada, securitzada Elon, please, no facis més tweets
amb criptografia i transparent. que puja el preu del pa!
Així doncs no és necessària la
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Hem patit, com sempre, però hem disfrutat com
mai!!!! Invencible ho es qui no es rendeix mai... Volem seguir a #oklliga, i avui ho hem tornat a demostrar. Molt grans EQUIP!!!! @IgualadaHC

www.veuanoia.cat

David Marimon @david_marimon

1

Alba Vergés no entra al
nou govern, que es formarà
sense cap anoienc

de 90 alumnes van a
anoienques, campiones
3 Més
2 Dues
l’escola en bici amb la prova
de Catalunya de bàsquet en
categoria júnior

pilot del BiciBus

Un dia de gener del 2016 rebia una trucada de @
perearagones. No ens coneixíem de res - feia 10
anys que vivia a Frankfurt-. Em va proposar sumar-me a l’equip d’#Economia. Des del minut 1
em va impressionar: pels principis, honestedat i
rigorositat. Serà un molt bon president!
Natàlia Mas Guix @nataliamasguix
Avui tanco una etapa al capdavant del Departament de Salut. Feina feta. L’epidèmia està sota
control. Menys de 300 persones a les UCI per
Covid (286 avui). Una Rt < 1 des de fa setmanes.
Menys de 1000 casos/dia. Gairebe 4 M vacunes
posades. Gràcies equip @salutcat!

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

#167 Ivet Pons Claramunt

Alba Vergés Bosch @albaverges

FOTO: Cesc Sales

Em dic Ivet Pons Claramunt, tinc 53 anys, filla
d’Igualada i sóc mare del Sergi i de la Natàlia.
Em dedico al món de la salut i de l’estètica
des de fa 32 anys i sóc la directora de l’Institut
d’estètica Yvette Pons des de l’any 1995.
Soc terapeuta d’estètica, diplomada en Medicina
ortomolecular i estic especialitzada en tractar
les alteracions facials i corporals partint de
la morfologia de cada persona mitjançant el
reequilibri orgànic, fisiològic i la biomecànica
corporal. Ara mateix, la meva vida, aficions
i hobbies giren al voltant de la meva feina en
què compagino el treball al meu institut amb
l’ensenyança a professionals del meu sector de
la teràpia d’autor del lifting facial Sulyfth®, que
he desenvolupat durant anys d’investigació i
estudis.

De veritat, tots aquests que ens voleu salvar canviant de gènere gramatical, em podríeu fer el favor de llegir un bon manual de lingüística feminista? Descobriríeu que l’estudi de la relació entre
dones i llengua és interessantíssim i no té res a
veure amb els dogmes de les guies
M. Carme Junyent @CarmeJunyent
Avui hem presentat la 9a edició de l’@estivaldejazz d’#Igualada del 10 al 19 de juny. Cinema,
concerts, en 6 espais diferents, recuperant i inaugurant el Fortí de Sant Magí. Estrena de la JOSA
JAZZ BAND.
Pere Camps Oviedo @camps_oviedo
Ja som més de 90 voluntaris i voluntàries pel #DeLlegendes21! Moltes gràcies per voler-ho fer possible un any més. Si encara us ho esteu rumiant...
no espereu més i sumeu-vos-hi!

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

FestivaldeLlegendesCat @dellegendescat

Que hem après alguna cosa de les situacions que vivim. A viure el moment i no deixar l’important
per demà, a dir t’estimo quan ho sentim, a deixar l’ego i l’orgull de banda, a empatitzar… Aquests
canvis en la humanitat afavoririen les relacions socials influint positivament en les situacions
polítiques, materials, laborals, mediambientals... Al final tot és i som energia. No sé si en algun
moment de l’existència això serà possible!

La poca habilitat que tenim els humans per
avançar feina quan tenim tot el temps del món
crec q és molt universal

Zoè @zoeribaudi

#latevaveu

@mostraigualada

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

@jossepr

@mmp_capellades
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Caixabank ajuda la Llar del Sant
El projecte de l’espai
Crist amb 5.000€ per fer un sistema turístic anoienc Can
assistencial de comunicació
Morei, present a Fitur
REDACCIÓ / LA VEU

C

aixaBank, a través
d’una aportació econòmica de la Fundació la Caixa”, ha mostrat el seu
suport al projecte instal·lació
d’un sistema assistencial de
comunicació per a sis habitacions de l’Asil de Sant Crist
d’Igualada amb l’objectiu de
garantir el màxim nivell de
protecció de salut dels residents.
El nou equipament, que permetrà al centre adaptar-se a la
normativa de la Unió Europea
en matèria prevenció, millorarà la qualitat de vida de 86
beneficiaris.
L’entitat social ha rebut una
col·laboració de 5.000 euros.
La Residència compta amb 86
places que ocupen avis i àvies
la majoria els quals necessiten
cures especials a causa dels
seus problemes físics com
mancances respiratòries i psíquics com demència senil o
Alzheimer que requereixen
atenció directa. La instal·lació
del sistema assistencial UDECOM a sis habitacions de la
residència permetrà incorporar tots els elements necessaris per a l’atenció del pacient:
polsadors de trucada, pilot de
tranquil·lització, polsador de
cancel·lació de trucada, pilot

REDACCIÓ / LA VEU

de senyalització de trucada al
passadís o circuit amb memòria de trucada, entre d’altres.
Gràcies a la seva capil·laritat
territorial, la xarxa d’oficines
de CaixaBank pot fer costat
a la Fundació “la Caixa” en
la seva labor social, detectant
necessitats d’entitats socials
locals com les de l’Asil de Sant
Crist d’Igualada i canalitzant
una part del pressupost de la
Fundació.
El 2020, el 89% de les oficines
del banc van donar suport a
algun projecte social i van fer
possible que milers de petites
i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a
ajudes econòmiques per tirar
endavant els seus programes.
Fruit de la col·laboració entre

la Fundació “la Caixa” i CaixaBank, el 2020, es va donar
suport a més de 8.500 projectes de prop de 7.000 entitats
socials de tot el país.
Es va tractar, majoritàriament,
de projectes que aporten solucions en l’àmbit de la malaltia,
la discapacitat, l’exclusió social, la pobresa infantil, els grans
i l’envelliment. Des de l’inici
de la crisi de la covid-19, Fundació “la Caixa” ha col·laborat amb 1.700 projectes relacionades amb el proveïment
d’aliments, material sanitari
i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades.

A

l’espai FITUR-NEXT
de la fira internacional de turisme a Madrid, l’Organització Mundial
de Turisme (UNWTO) ha organitzat una jornada tècnica
sobre “Bones Pràctiques de
Turisme Accessible en Zones
Rurals i de Natura” presentant
5 projectes, entre ells els allotjaments rurals de Can Morei i
el Parc Nacional d’Aigües Tortes.
Can Morei és un allotjament
rural situat a Santa Càndia
(Orpí), compost per 8 grans
apartaments destinats al turisme de vacances i ha apostat
des del seu inici per una oferta
de turisme slow, sostenible i
accessible, adherit a la certifi-

cació Biosphere.
Can Morei aplica el concepte d’Accessibilitat Universal.
Consisteix en plantejar l’accessibilitat en tots els espais
i serveis pensant sempre en
les persones amb discapacitat
funcional o cognitiva, i es presenta com un projecte innovador i pioner en l’accessibilitat i
ha cridat l’atenció de diferents
organitzacions internacionals
i també està participant en
projectes europeus de recerca
i divulgació del turisme accessible.
El futur del turisme es troba
en les ofertes de Turisme slow
i sostenible, que busca els entorns naturals, la tranquil·litat
i les experiències autèntiques.
El turisme de gent gran també
serà molt important.

Innovadora iniciativa de Dispoch en
un servei de retorn d’envasos
REDACCIÓ / LA VEU

C

omprar un refresc i
retornar l’ampolla de
vidre buida a la botiga
per comprar-ne un altre o per
recuperar l’import de l’envàs és
una pràctica extingida que encara recorden els consumidors
més veterans i que l’empresa
igualadina Dispoch ha volgut
recuperar.
L’objectiu és reduir el volum
de residus, sobretot de plàstic,
a més d’aconseguir un estalvi
econòmic considerable.
La distribuïdora de begudes,

Dispoch llança aquest nou
servei d’envasos reutilitzables i
que, a més, els porten directament a la porta de casa, a través
de la seva botiga online. A la
seva pàgina web s’ha habilitat
un apartat amb totes les begudes retornables des d’on es pot
fer la compra i triar si t’ho porten a casa o els passes a recollir. En l’entrega o recollida de
la següent comanda s’haurà de
retornar els envasos per a que
Dispoch els pugui tornar a la
cadena i no es converteixin en
un residu.
Des de Dispoch, expliquen que

“l’adopció d’aquesta pràctica
suposa avantatges en tots els
sentits, principalment mediambientals i la reducció del
plàstic, però també econòmics
ja que només es paga el contingut i a nivell del planeta s’estalvia en abocador i incineradora,
que és on ara van a parar molts
dels envasos que no es reciclen”.
A Catalunya, segons l’Agència
de Residus, dels 9 milions d’envasos que es posen en circulació a l’any, cinc van a abocadors per haver-se escampat per
carrers, papereres o platges.

Per publicitat a

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
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C/ del Retir, 40
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Bona acollida del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació
d’Igualada, que ara es farà dos cops a l’any
REDACCIÓ / LA VEU

L

’edició de primavera de
l’Igualada Prepara’t, la
Setmana de l’Ocupació
d’Igualada, que té per objectiu oferir tot un seguit d’activitats per tal de brindar eines,
guies i consells per a la recerca
de feina, ha tingut una bona
acollida en general. Aquesta
activitat està organitzada conjuntament per l’Ajuntament
d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia i està adreçada
tant a persones que estan en
situació d’atur o que busquen
un canvi o gir professional.
L’edició d’enguany -que ha arribat a la desena consecutiva i
que ha tingut lloc els dies 18
i 19 de maig- s’ha dividit en
dues jornades clarament diferenciades: per una part, el
dia 18 de maig, s’han realitzat
conferències; i per l’altra, el
dia 19 de maig, el Connecta,
un espai i punt de trobada entre oferta i demanda de feina.
Les conferències s’han desenvolupat en format híbrid -presencial amb aforament limitat,
i en directe a través d’una plataforma virtual-. Cadascuna
d’aquestes accions formatives
han comptat amb una mitjana de 80 persones, gran part
d’elles, de forma virtual.
Les temàtiques d’aquestes conferències han estat diverses.
Primer, va tenir lloc la conferència “Noves competències
al mercat laboral” a càrrec de
Maite Moreno Bosch, sòcia i
fundadora de Monday Happy
Monday, psicòloga, especialitzada en organitzacions. Experta en el futur del treball.
Moreno va oferir una conferència que va estar adreçada
a qualsevol professional que
volgués conèixer com ha canviat el context professional i
quines transformacions estan
vivint les empreses, i per tant,
les noves competències que
han de desenvolupar les persones. En aquest sentit, Moreno va afirmar que “la formació
no està associada a cap edat ni
lloc. En qualsevol lloc i moment, pots fer-ho. La digitalització ens ho recorda”.
Seguidament, va tenir lloc una
altra conferència per tal d’explicar com fer una bona presentació en pocs minuts. Sota
el títol “Claus per fer un bon
Talent Speach”, Francesc Gelida, formador conferenciant,
consultor de desenvolupament professional i de compe-

La Setmana de l’Ocupació, que celebrava
10 anys consecutius, es
farà a partir d’ara dos
cops l’any, a la primavera, i a la tardor.
tències, va posar sobre la taula
que “l’entrevista de feina és el
moment decisiu en el procés
de selecció i una gran oportunitat que no podem desaprofitar”. A més, Gelida també va
incidir en què “És important
potenciar la marca personal:
en aquest món en què vivim,
si no ets visible, no et contracten”.
D’altra banda, l’altra part de
pes de la Setmana de l’Ocupació – Igualada Prepara’t va
ser el punt de trobada entre
empreses que cerquen personal per a les seves plantilles i
les persones que van presentar
les seves candidatures: el Connecta.
Tenint en compte les darreres
edicions del Prepara’t i l’èxit
d’aquesta activitat i punt de
trobada entre oferta i demanda de feina, l’organització va
considerar idoni destinar-hi
un dia sencer a unir oferta i
demanda de feina; atès que el
dia anterior, les persones participants van poder aprendre
conceptes i eines -gràcies a les
diverses conferències- per assolir amb èxit, el procés de selecció de personal i posar-ho
en pràctica al Connecta.
El Connecta segueix sent el
més valorat del Prepara’t
Tot i les circumstàncies per la
covid-19, el Connecta també
va transcórrer i desenvolupar-se sense cap incidència.
Aquesta activitat va comptar
amb una vintena d’ofertes de
feina sorgides de diferents
sectors empresarials com el
metall, serveis professionals,
el paperer, el tèxtil, transports i logística, de diverses
empreses de la comarca. Les
ofertes de feina van ser del
tot variades: les empreses van

Cada sessió formativa
ha comptat amb una
mitjana de 80 persones. El Connecta -la
part més pràctica-,
amb més d’una vintena
d’ofertes de feina.

presentar ofertes per ocupar
les seves plantilles com: area
managers, auxiliars de laboratori, responsables de producció i manteniment, soldadors,
dissenyadors/es , comptables,
enginyers/es , administratius/
ves, dependents/es i conductors/es d’autobús. 20 possibles
llocs de treball que van comptar amb la presència d’una
trentena de persones candidates que van entrevistar-se amb
les empreses de forma directa,
distesa i creant un vincle de
confiança i proximitat.
Davant l’èxit de rebuda, tant
pel que fa pel teixit empresarial com per a les persones
i empreses participants; des
de l’organització de la Setmana de l’Ocupació es mostren
molt satisfets per la consolidació del Prepara’t, i també pel

Connecta, atès que “connota
el compromís social i l’aposta
de les empreses del territori en
seguir retenint el talent de la

comarca i de la ciutat, oferint
oportunitats laborals”.
La Setmana de l’Ocupació celebra 10 anys consecutius i ho
fa canviant el calendari i a la
vegada, esponjant els actes i
duplicant les oportunitats laborals per a les persones. En
aquest sentit, a partir d’ara, la
Setmana de l’Ocupació es farà
dos cops l’any: una a la primavera, i l’altra a la tardor.
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Jornada a les escoles per posar en
valor el nostre entorn natural

Darrers dies per jugar
al Joc del Comerç

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

A

mb l’objectiu de descobrir i compartir
eines per treballar
l’entorn natural de la ciutat,
diversos centres educatius
d’Igualada pertanyents a la
Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat d’Igualada (XESI)
han participat en una jornada
formativa conjunta. L’activitat
que s’ha fet a l’entorn natural
proper al riu Anoia ha servit
per compartir recursos per
treballar l’entorn natural al
centre.
Durant aquesta jornada matinal els participants han pogut
interactuar i fer ús de varis
recursos i eines per fer més

entenedora la biodiversitat
que habita a Igualada i al seu
entorn. Les activitats han anat
des de saber mesurar l’alçada
d’un arbre fins a l’avaluació de
l’estat ecològic del riu Anoia
tot passant per diferents eines

digitals d’identificació de
plantes ara podran formaran
part dels recursos que tenen
aquests centres per ajudar als
seus alumnes a descobrir el
seu entorn d’una manera més
amena i vivencial.

Avui, activitat oberta a tothom per conèixer la
qualitat de l’aigua del riu Anoia
Igualada pel clima organitza
avui divendres 28 una activitat de ciència ciutadana dins
la setmana de la natura, per
conèixer la qualitat de l’aigua
i de l’hàbitat del Riu Anoia de
la mà del biòleg igualadí Robin Corrià.
Per valorar l’estat ecològic del

riu usarem l’app RiuApp del
Grup de Recerca Freshwater
Ecology, Hidrology and Management (FEHMlab) de la universitat de Barcelona.
Amb l’ajut d’en Robin aprendrem a utilitzar l’app i analitzarem diferents trams del riu
Anoia al seu pas per Igualada.

Activitat oberta a tothom, cal
descarregar-se l’app RiuApp i
és recomanable portar guants
de làtex i botes d’aigua qui en
tingui.
Ens trobarem a les 6 de la
tarda a la depuradora IDR a
la Ronda del Rec abans de la
passarela que baixa cap al riu.

Mesures per evitar la proliferació
del mosquit tigre i la vespa asiàtica
REDACCIÓ / LA VEU

E

l departament de Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament d’Igualada posa en marxa novament la
campanya anual “Al mosquit
tigre, ni aigua!”, amb l’objectiu
d’evitar la proliferació d’aques-

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

ta espècie invasora amb l’arribada de l’estiu, el moment
àlgid d’activitat.
Per aquesta raó, es comuniquen novament les recomanacions bàsiques per pre-

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

venir-ne la seva presència,
posant una especial atenció en
l’eliminació dels seus focus de
reproducció i buidar qualsevol acumulació d’aigua a l’exterior, per petita que sigui, que
pugui actuar d’hàbitat per a la
seva cria.
Un any més, el consistori ha
editat una infografia per a
sensibilitzar la població sobre
aquesta problemàtica on s’inclou, a més, informació per
saber actuar quan es detecta
un niu de vespa asiàtica, una
espècie també procedent de
fora del territori que causa
també efectes importants sobre el medi.
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l departament de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada promou fins al 30
de maig una nova edició del
Joc del Comerç. Es tracta d’un
concurs en el què s’anima als
participants a visitar i observar els aparadors decorats en
motiu de La Mostra i guanyar
premis responent unes preguntes per entrar en el sorteig
de diferents regals, com ara
un patinet elèctric, un altaveu
portàtil o uns auriculars sense
cables.
Per jugar al Joc del Comerç cal
inscriure’s al web del concurs
d’aparadors (www.comerçigualada.cat) o bé escanejant
el codi QR dels cartells dels
comerços participants. A
continuació es rebrà un codi
al correu electrònic que permetrà jugar al joc. Per fer-ho
caldrà descarregar l’aplicació
TREBUS, escollir el circuit
corresponent al Joc del Comerç i introduir el codi que
s’ha obtingut.
L’objectiu del joc és visitar

els aparadors dels comerços
que apareixeran en el mapa
de l’aplicació en forma de
tresors, esbrinar el nombre
de cares que s’amaguen en
les decoracions i respondre
correctament les preguntes
que l’aplicació va proposant.
Totes les preguntes seran de
temàtica igualadina. Visitar
aparadors i respondre correctament les preguntes permetrà l’obtenció de punts que,
una vegada superat el mínim,
garantirà la participació al
sorteig.
Tan l’aplicació TREBUS com
el procés d’inscripció per
rebre el codi del joc, són totalment gratuïts. S’hi podrà
participar fins el 30 de maig,
moment en què es realitzarà
el sorteig dels premis.

Campanya a Igualada
per les eleccions del
Col.legi d’Advocats

REDACCIÓ / LA VEU
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l candidat a les eleccions al deganat del Collegi de l’Advocacia de
Barcelona, Gonçal Oliveros,
s’ha reunit amb els advocats
i les advocades de la delegació de l’ICAB a Igualada per
conèixer les seves inquietuds i

escoltar les seves propostes per
millorar els serveis col·legials.
Les eleccions se celebraran el
proper 3 de juny.
Oliveros ha recordat la necessitat d’implicar més les diferents
delegacions de l’ICAB en el dia
a dia col·legial i que els professionals trobin els mateixos serveis que a la seu central.

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Per més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54
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Espai patrocinat per

Piera aprova un paquet d’inversions històric
de 8,3 milions d’euros
“La part que s’emporta
més diners d’aquesta
dotació econòmica és la
de l’asfalt, amb 4 milions. A Piera tenim un
nucli urbà i 19 barris,
moltes urbanitzacions,
amb moltes mancances,
i portem uns anys que
no es fa res de res”

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament de Piera
va aprovar dimecres
inicialment una modificació del seu pressupost
municipal que és històrica.
Mai una corporació de l’Anoia -ni tan sols la d’Igualada,
que quasi la triplica amb habitants- havia modificat els
seus números anuals per donar entrada a un paquet d’inversions amb diners propis de
més de vuit milions d’euros.
El nou govern Junts per Piera-PSC-Comuns, que encapçala Josep Llopart, sis mesos
després d’accedir al càrrec, vol
donar recorregut a una caixa
plena de milions d’estalvi que
el consistori havia acumulat
en els darrers anys.
Hem mantingut una entrevista amb l’alcalde Josep Llopart
per conèixer quins són els
projectes i a què es destinaran
les inversions en el municipi
pierenc.
Aquesta dotació tan elevada
ha estat tota una sorpresa.
Per què ha estat possible?
L’Ajuntament de Piera està
molt sanejat, té un estalvi de
romanent molt gran, d’aproximadament 20 milions d’euros,
una xifra molt alta, perquè el
pressupost ordinari sempre
és habitualment de gairebé 14
milions d’euros, cada any. Creiem que aquests diners s’han
de revertir a la via pública,
s’han de dedicar a fer inversions en seguretat, en neteja,
en asfaltats, a tot el municipi...
La gent paga els seus impostos
precisament per això. S’ha anat
estalviant tant perquè no s’ha
fet bé la gestió. Amb la modificació del pressupost que hem
aprovat inicialment dimecres
d’aquesta setmana en sessió
plenària farem possible dotar
a Piera de 8.313.888,53 euros
per a inversions i millores. Impliquen moltes àrees.
Com
està,
actualment,
l’Ajuntament, després del
canvi de govern?
Crec que s’ha aconseguit un
canvi d’actitud amb el nou govern municipal, tothom està
alineat per tirar endavant i

els habitatges més antics del
poble, alguns dels quals estan
molt limitats per a un possible
lloguer o compra. Es tracta de
posar-los en valor.

Josep Llopart, alcalde de Piera.

“L’Ajuntament de Piera està molt sanejat, té
un estalvi de romanent
molt gran, d’aproximadament 20 milions d’euros, una xifra molt alta.
Creiem que aquests
diners s’han de revertir
a la via pública. La gent
paga els seus impostos
precisament per això”
sap on anem, i hem volgut fer
una aposta de màxims per a
que, almenys, es puguin complir el 90% dels objectius. La
modificació que es va aprovar
dimecres estarà ara 15 dies en
exposició pública, i, si hi ha
al·legacions, ho demorarà una
mica, però la idea és que, quan
entri en vigor, poder començar a executar les actuacions
ràpidament. Crec que aquestes inversions donaran molta
força al municipi de Piera.
Quina és l’acció en la qual es
destinaran més diners?
La part que s’emporta més
diners d’aquesta dotació econòmica és la de l’asfalt. A Piera tenim un nucli urbà i 19
barris, moltes urbanitzacions,
amb moltes mancances, i portem uns anys que no es fa res
de res.

Hi ha moltes queixes dels veïns, i per això hi dedicarem
una aposta molt important,
de 4 milions d’euros. D’aquests
diners, tres milions seran per
als barris, i un milió per al nucli urbà. Intentarem atendre
així totes aquestes demandes
que hi ha hagut en aquests
anys.
Quedaran coses per fer, segur,
però amb tants diners es donarà una empenta molt forta.
No crec que a la comarca s’hagi fet mai una inversió tan important en asfalt de carrers, i
és obligació nostra fer-ho.
També hi ha una part important que es dedicarà a la neteja
viària. Tindrem una escombradora nova, vehicles nous,
la idea és fer un plec de condicions per poder licitar aquest
servei i millorar la neteja, que
és molt necessari.
Sembla que les millores als
barris seran molt importants. De quina manera?
Finalment, hi haurà millores
puntuals als barris i al nucli
urbà. Per exemple, reformarem la Plaça de la Creu, que
està molt deteriorada, i la
farem completament nova.
Hi haurà també un mur de
contenció al Bedorc, hi destinarem 108.000€, perquè té
unes esquerdes i cal deixar-lo
en condicions. Apostem molt
per fer nous espais a l’aire lliu-

re, crec que amb la pandèmia
hem après que els espais exteriors s’han de valorar a partir
d’ara molt més.
Obrirem pistes noves, una
d’exterior al pavelló del Prat,
així com l’entorn dels jardins a
Can Aguilera o l’exterior de la
biblioteca.
Tot i que l’any que ve hi dedicarem més esforços, començarem aquest any mateix amb
una decisió ferma de millorar
els parcs. Fa dos anys es va
crear un Consell d’Infants i
els nens i nenes de la Vila van
decidir que calia fer el parc
Victor Rius. Doncs bé, ara dotarem 80.000 euros per a enllestir aquest projecte.
Piera va estar inclosa en els
plans de la Generalitat per a
la millora dels barris antics.
Hi penseu també, en aquest
paquet d’inversions?
Sí, una altra de les inversions
serà per a la rehabilitació de
les façanes del nucli, a la part
antiga del poble. La Llei de
Barris ja ha caducat, però seguim creient que fa falta continuar dedicant-hi esforços
per a millorar aquesta zona.
Per això hi dedicarem 200.000
euros per ajudar als propietaris que vulguin arreglar la façana o, en el cas dels blocs de
pisos, instal·lar un ascensor.
Seran ajudes puntuals, però
d’aquesta manera dignifiquem

I els sectors econòmics més
tocats actualment, com el comerç i l’hostaleria?
Tot i que sembla que ja estem de baixada, la covid-19
segueix preocupant-nos. Per
això hem pensat que estaria bé
dedicar-hi una part de la inversió, amb 150.000 euros per
ajudar al sector del comerç i la
hostaleria. Molts establiments
portaven més d’un any tancats, i això ha comportat molts
problemes per a les famílies.
Ja tenim les bases aprovades i
aviat farem la convocatòria, de
manera que puguin tenir ajudes directes i suavitzar el problema tant com es pugui.
Endegarem també la rehabilitació de la Sala Polivalent de
l’Espai Sanahuja, que disposa
d’una sala molt gran, diàfana i
ben ventilada, que ens permetrà fer-hi moltes activitats, ja
que fins ara estàvem molt condicionats per les restriccions
motivades per la pandèmia.
Aquesta modificació serveix
per executar totes les actuacions ara, o teniu altres projectes en cartera?
Tenim molt en compte els projectes que volem fer l’any 2022,
però que evidentment primer
s’han de redactar per després
executar-los l’any vinent. Un
d’ells és el nou Pavelló del Prat.
Ja tenim l’estudi per poder fer
la compra i expropiació dels
terrenys, amb una partida de
310.000 euros.
continua a la pàgina següent
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“Dedicarem 200.000
euros per ajudar als
propietaris del nucli
antic que vulguin arreglar la façana o, en el
cas dels blocs de pisos,
instal.lar un ascensor.
També 150.000€ amb
ajudes directes al sector
del comerç i l’hostaleria, que ho ha passat
molt malament”
Serà un projecte plurianual,
de molta envergadura. Esperem poder encarregar la
redacció del projecte aquest
any, que s’anirà fent durant
l’any que ve. M’agradaria que
el projecte estigués licitat i adjudicat el 2023, perquè voldrà
dir que es tira definitivament
endavant. Abans sempre es
deia que sí, però la feina no
s’havia fet. Ens hem hagut de
posar d’acord amb els propietaris dels terrenys, requalificar el sòl rústic cap a equipaments, i això implica un canvi
de valor. Hi ha entesa amb tots
ells, d’aquí que ara hi destinem
aquesta quantitat econòmica,
i crec que s’haurà tot arreglar
en el proper semestre.
Hi ha més projectes en cartera,
i alguns tenen a veure també,
una vegada més, amb l’asfalt.
Em refereixo a les carreteres i
vies d’accés als barris, com la
de Can Aguilera, Can Bonastre i Can Claramunt, i la que

rem sigui una realitat l’any que
ve. Sempre hi ha hagut molts
vincles entre els dos pobles, i
és una demanda de fa molts
anys poder caminar amb seguretat entre els municipis.

Ajuntament de Piera.

va a Can Bou. Són tres artèries
molt importants per al nostre
municipi, i volem deixar-les
en condicions. Avui s’hi pot
circular, però algunes estan
en males condicions. Farem
els projectes, i els executarem
l’any que ve, perquè s’han de
seguir tots els procediments
administratius i legals.
Un altre projecte que volem
fer és l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà. A Piera som 16.500
habitants, creixem molt ràpid, i tenim els serveis pensats
per un poble petit. Crec que
hem de fer un pas endavant,
i aquest punt l’ubicarem a
l’antic CAP, al carrer Piereta.
Ara ja és un edifici municipal, perquè va ser retornat a la
vila per part de la Generalitat.
D’aquesta manera evitarem als

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

pierencs haver d’anar de departament en departament i
planta per planta a l’edifici de
l’Ajuntament, i tot serà més
àgil i fàcil.
Posarem molta cura en que
avanci el projecte de la Via
Verda dels Hostalets, que compartim els dos ajuntaments i
que lidera la Diputació, i espe-

I el projecte de la variant?
En la mateixa línia, podem dir
que va avançant el projecte.
Enllaçarà el que popularment
es diu la “rotonda d’Hostalets”, tot i que és en terme de
Piera, amb la carretera B-224,
a l’alçada de Can Mussarro.
El projecte ja està redactat i
la intenció és adjudicar l’obra
aquest any, i poder començar
l’any que ve.
Quan estigui acabada, la variant ens donarà molta qualitat de vida al nucli de Piera,
perquè avui hi ha molt trànsit
en aquesta carretera. Sí que és
cert que el projecte s’ha reduït, perquè abans s’arribava a
Vallbona. Ara puja la meitat,
uns set milions d’euros, però
almenys podrem treure tot
aquest trànsit de l’artèria principal de Piera, que passaria a
ser municipal.
L’any vinent també es comen-

PIERA / LA VEU

A

questa setmana han
començat les obres
de remodelació del
camp de futbol. Es tracta
d’una de les principals inversions previstes per a aquest
2021 en el Pressupost municipal i amb què, entre altres
aspectes, es vol prioritzar la
millora de serveis i equipaments.
El projecte, que data inicialment de l’any 2018, inclou
l’estabilització dels talussos
existents i la neteja del canal
de recollida d’aigües pluvials situat a la coberta de les
grades, que en millorarà la
impermeabilització.
Així
mateix, a aquest document
es van afegir posteriorment
altres actuacions importants
com el canvi de la gespa ar-

tificial, instal·lada l’any 2007
i que es troba ja al final de
la seva vida útil. Es preveu
aprofitar-ne la retirada per a
modificar el sistema de recollida de les aigües pluvials i

Entra i informa’t!
FRUITA I VERDURA

www.osullivansLA.com

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

çarà la Fase 2 del Polígon
Industrial, que comportarà
l’arranjament de tot l’entorn a
l’entrada de Piera venint des
de Capellades, des de la carretera de Can Aguilera, fins,
per entendre’ns, la rotonda de
l’Esclat. El projecte incorpora
un pas de vianants per a fer
possible una millor connexió
des del nucli cap a Can Aguilera. Finalment, vull recordar
que estem duent a terme una
actuació al Camp de Futbol
Municipal, amb un canvi de
gespa artificial que calia fer,
perquè estava molt deteriorada, així com una millora de les
banquetes i una mica l’entorn.

Comencen les obres de remodelació
del camp de futbol

Amb 15 anys
d’experiència

666 066 270

“Avança el projecte de la
variant. Ja està redactat
i la intenció és que la
Generalitat adjudiqui
l’obra aquest any, i poder començar l’any que
ve. Quan estigui acabada, la variant ens donarà molta qualitat de
vida al nucli de Piera”

Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

substituir els vuit canons de
reg existents.
A aquests treballs s’afegirà la
millora de l’entorn, concretament dels accessos al camp
i de les zones laterals: en
aquest sentit, es tornarà a pavimentar l’entrada principal,
s’adequaran els escocells i les
voreres per a facilitar l’entrada i sortida al recinte i s’adequarà el lateral sud del camp,
on es crearà un parterre per a
plantar-hi arbres.
Es preveu que les obres estiguin enllestides en un termini de deu setmanes.
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Els set ajuntaments de la Conca d’Òdena es proposen
digitalitzar el comerç local
CONCA / LA VEU

E

ls set regidors i alcaldes
responsables de promoció econòmica de la
Conca d’Òdena han presentat
avui un ambiciós projecte de
digitalització del comerç local: “Digitalcommerce Conca”, que ajudarà a més de 40
comerços a tenir presència
internet, vendre on line, tenir
una estratègia de comunicació i màrqueting online i digitalitzar els processos de gestió
interna de l’empresa. Els comerços seleccionats tindran
un itinerari personalitzat de
consultoria i assessorament
valorat en dos mil euros cada
un. El projecte s’emmarca en
el pla de suport al comerç de
la Conca d’Òdena finançat
amb 250.000 euros per la Diputació de Barcelona.
Hi poden participar comerços, restaurants i parades de
mercat, que tinguin un establiment comercial a peu de
carrer a un dels 7 municipis
de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Òde-

na, La Pobla de Claramunt,
Jorba o Castellolí) i vulguin
digitalitzar el seu negoci. Es
demana que tinguin coneixements informàtics com
a mínim de nivell bàsic i el
compromís i disposició per
assolir el total d’hores que es
proposen al projecte (entre
deu i una trentena).
Es farà un primer diagnòstic

dels comerços escollits, on es
detectaran les seves mancances i necessitats, i es definirà
un itinerari per reactivar el
seu negoci en funció del seu
grau de maduresa tecnològica. A partir d’aquí, els establiments comercials que
disposin d’un nivell mitjà
en noves tecnologies (amb
presència o sense a internet)

La recollida de propostes del procés
participatiu de Vilanova del Camí està
oberta fins al 31 de maig
VILANOVA DEL C. / LA VEU

S

’enceta l’última setmana
del procés de recollida
de propostes del procés
participatiu que es va encetar
el 10 de maig. Aquesta primera
fase pretén escoltar les demandes de la ciutadania que podrà
decidir el destí de 55.000 euros
del pressupost municipal.
El procés general s’ha dotat
amb 30.000 € i el procés participatiu a les escoles i a l’Espai Jove Can Muscons, amb
25.000 € més.
Podeu fer arribar les vostres
idees a través del formulari que
s’ha habilitat al web municipal
vilanovadelcami.cat, on també
trobareu una guia del procés
amb els requisits detallats que
han de complir les propostes
que feu.
A banda de la votació telemàtica, també es pot participar de
manera presencial, omplint el
formulari en paper que trobareu en alguns edificis muni-

cipals com l’OAC de l’Ajuntament, Can Papasseit o Cultura.
En aquest procés poden participar les persones majors
de 16 anys empadronades al
municipi per això el formulari us demana el vostre nom i
cognoms i el DNI que servirà
per comprovar que es compleixen les condicions per
participar-hi.
Haureu de proposar una o
dues inversions que creieu
necessàries per al municipi.
Han de ser inversions en l’espai públic o en equipaments
municipals que l’ajuntament
pugui construir o adquirir i

Pau Muntadas, 46
Tel 93 803 31 75
Igualada

que perdurin en el temps.
Una comissió de coordinació validarà, a partir del 31 de
maig, les propostes rebudes
i en farà un retorn a la ciutadania perquè puguin a partir
del 7 de juny, votar aquelles
que li semblin més interessant.
Aquesta segona fase del procés, la de votació estarà oberta
fins al 9 de juliol i la publicació
dels resultats es preveu després
d’una segona avaluació de la
comissió, el 23 de juliol.
Per a més informació podeu
contactar amb Cultura al correu electrònic: cultura@vilanovadelcami.cat

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

rebran un assessorament
individualitzat per part de
consultors especialitzats en
diferents temàtiques de digitalització. Per aquest itinerari, amb una durada de set
mesos i un total de 31 hores
per comerç (de juny a desembre de 2021), es reserven
una trentena de places.
Un altre dels itineraris previstos, pensat per a establiments
comercials sense presència a
internet i amb un nivell baix
en noves tecnologies, consistirà en 20 hores d’assessorament
personalitzat a deu comerços
de la Conca. Finalment, s’ofe-

reix un tercer itinerari obert a
qualsevol establiment comercial de la Conca que consisteix en seminaris grupals de
formació transversal en l’àmbit de la comunicació i la digitalització, i se’n celebrarà un
cada mes.
El projecte l’han presentat
avui conjuntament els regidors de promoció econòmica
de l’Ajuntament d’Igualada,
Jordi Marcé; el regidor de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, Jordi Barón; el regidor
de l’Ajuntament Santa Margarida de Montbui, Jordi Bòria;
l’alcaldessa d’Òdena, Maria
Sayavera, l’alcalde de La Pobla
de Claramunt, Toni Mabras;
l’alcalde de Jorba, David Sánchez; i l’alcalde de Castellolí,
Joan Serra.
Tots ells han valorat la importància que té fer el salt tecnològic en un moment com
l’actual, un procés crucial per
arribar a nous clients i ser més
eficients, i han fet una crida als
comerços de la Conca a participar-hi.
Aquells comerciants que hi
estiguin interessats es poden
posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena a través del correu comerc@
micod.cat o omplir el formulari d’inscripció a la web micod.
cat abans del dia 6 de juny.
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L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt s’adhereix a l’Associació
de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
a demanda o la millora dels
serveis de transport públic
i la mobilitat dels municipis
d’arreu de Catalunya”.
L’AMTU compta amb un departament tècnic de primer
nivell especialitzat en l’elaboració de plans de millora,
estudis de demanda i econòmic-financers, auditories, o
seguiments del servei, entre
d’altres. A més, l’AMTU també elabora projectes d’implantació de nous serveis, ja
siguin línies urbanes, urbanets, serveis interurbans o de
transport a demanda (TAD).

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de La Pobla de Claramunt s’ha
adherit 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 dijous, 20
de maig, i avui el director general de l’AMTU, Joan Serra, i
l’alcalde del municipi, Antoni
Mabras, han fet una trobada per
formalitzar l’adhesió.
Amb aquesta nova incorporació, l’AMTU compta ara ja
amb un total de 117 entitats
associades, entre les quals hi ha
el Consell Comarcal de l’Anoia
i 6 ajuntaments de la comarca:
Castellolí, Igualada, Masquefa,
Piera, Vilanova del Camí, i ara
La Pobla de Claramunt.
Arran d’aquesta adhesió, l’AMTU assessorarà l’Ajuntament
de La Pobla de Claramunt en
tots aquells aspectes tècnics i
jurídics que facin referència a
l’àmbit de mobilitat i transport
públic del municipi.

Joan Serra s’ha mostrat molt satisfet per aquesta nova incorporació “que demostra que cada
vegada hi ha més ajuntaments
de la comarca que confien en

l’AMTU, com a entitat que defensa els seus interessos i també
per l’expertesa que hem demostrat tenir durant tots aquests
anys en temes com el transport

Ajudes al transport públic
Gràcies al conveni que l’AMTU
manté amb el Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’ATM
de Barcelona, els municipis
adherits i que pertanyen al sistema tarifari integrat de l’àrea
de Barcelona, com és el cas de
La Pobla de Claramunt, reben
un fons econòmic destinat a la
realització de millores al transport públic. En aquest sentit, pel
fet de ser associat de l’AMTU,
l’Ajuntament de La Pobla de
Claramunt rebrà una ajuda econòmica per poder fer millores a
la seva xarxa de transport.

Presentació del llibre
“Igualada. República,
Guerra Civil i Postguerra”
de Josep Rabell a la Pobla

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de data 24 de maig de
2021, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Calaf, i sotmetre-la a informació pública
per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text de
l’ordenança es poden consultar a la seu electrònica municipal, durant el termini
de trenta dies hàbils, des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre
del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet
la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com
disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l passat dijous l’Ateneu
Gumersind Bisbal va
omplir-se de públic en la
presentació del llibre del poblatà Josep Rabell i Padró “Igualada. República, Guerra Civil i
Postguerra” (Editorial Efadós),
de la col·lecció “Catalunya en
Guerra”.
Josep Rabell és llicenciat en Antropologia Social i Cultural per
la UB i diplomat en Treball Social per la UB, Educador Social i
màster en Gestió Cultural. Ha
publicat articles sobre etnologia i cultura i ha participat en
el projecte El Portal de la Memòria de recerca oral.
La regidora d’Ensenyament
M. Pau Castaño, va obrir l’acte
remarcant com són de necessaris llibres com aquest per
conèixer millor d’on venim i
així poder reflexionar cap on
anem. També va ressaltar la
gran feina de selecció i recerca
que ha fet l’autor.

El públic assistent va poder gaudir en una gran pantalla d’una
selecció de fotografies, a través
de les quals l’autor va aportar molta informació d’aquest
període tan convuls de la nostra història. Va voler remarcar
la dificultat d’haver de fer una
tria per aquest llibre d’entre una
gran quantitat de fotografies i
sintetitzar en poques paraules
els esdeveniments que aquestes retraten. Va fer referència
també a les poques imatges que
es troben dels esdeveniments
polítics, culturals i sobretot socials del temps de la República,
segurament a causa de la purga
que en va fer el règim franquista
i també a l’autocensura dels mateixos ciutadans a causa de la
repressió.
A més de les fotografies que
formen part del llibre, Josep
Rabell va passar imatges d’esdeveniments d’aquest període a la
Pobla de Claramunt, aquestes
van despertar molt d’interès per
part dels assistents a l’acte.
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El WhatsApp de
l’Ajuntament ja
ha arribat als 600
comptes actius

VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l nou canal de WhatsApp de l’Ajuntament
per rebre informació i
comunicar incidències ja ha
arribat als 600 comptes actius.
L’aplicació ha superat les 1.400
interaccions i ha mantingut un
total de 400 converses telemàtiques amb la ciutadania.
Durant la darrera setmana, la
informació municipal ha suposat més del 36% de les consultes realitzades a l’aplicació,
mentre que l’avís d’incidències
ha estat del 19% durant l’última setmana. Les incidències
comunicades han estat sobre el
mobiliari urbà i estan en procés de resolució.
Pel que fa a les alertes, durant
el mes d’abril i maig, se n’han
publicat 14. Han estat per informar de les noves mesures
Covid i els processos de vacunació. També s’han comunicat
incidències a la via pública, el
tancament temporal del Punt
Telemàtic, així com l’obertura
de processos de consulta pública i la promoció d’activitats municipals.

El jovent vilanoví podrà gaudir ben aviat de la nova
pista d’skate al parc de lleure Les Moreres
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls i les joves aficionades a l’skate estan d’enhorabona perquè en
pocs dies podran gaudir de la
nova pista de formigó que s’ha
construït al parc de lleure Les
Moreres. L’obra va finalitzar
divendres passat, dins dels terminis previstos. L’Ajuntament
està acabant de preparar l’acta
de recepció de l’obra així com
del seu ús i ben aviat s’obrirà
al públic.
Es tracta d’un skate de formigó amb perfils metàl·lics,
construït directament en l’espai que ocupa, que substitueix l’anterior skate modular
que hi havia i que estava molt
malmès per l’ús i pels actes de
vandalisme.
La pista contempla una ram-

pa i un pla inclinat, un a cada
extrem de l’espai. Aquests elements fan 5 metres d’amplada
per gairebé un metre d’alçada.

En la part intermèdia hi ha 2
boxs i dos plans inclinats més
i en la part lateral es complementa amb una barana d’acer.

Des d’esports expliquen que es
tracta d’una obra sòlida, que
ha de permetre als infants i
joves del municipi iniciar-se
en la pràctica d’aquest esport
i tenir un espai de ciutat especialitzat, on poder practicar i
gaudir.
El regidor d’Esports, Rafael
Gabarri, està satisfet de l’actuació que ha suposat la recuperació d’un espai públic
que contribueix al foment de
les relacions socials, especialment dels i les joves. La recuperació de l’skate, diu Gabarri,
se suma a la resta de propostes
esportives i d’oci del parc de
lleure Les Moreres per al gaudi de tots i totes.
Les obres del parc d’skate han
anat a càrrec de l’empresa Roig
i fills associats SA i han suposat una inversió de 24.000 €.

L’Ajuntament i la Fundació PIMEC ofereixen
un servei de mentoria a empreses i autònoms
VILANOVA DEL C. / LA VEU

P

romoció Econòmica de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Fundació PIMEC ofereixen un servei de mentoria empresarial a
pimes i persones autònomes
que tinguin la necessitat de
millorar en alguna àrea de la
seva empresa o bé impulsar les
oportunitats que hagin sorgit
arran de la Covid-19. Un projecte que aposta per donar
servei de suport i acompanyament personal i professional a
les empreses a través de la metodologia ‘emppersona’ que es
va presentar dijous en la jornada virtual organitzada per

les entitats “Com superar les
situacions d’endeutament i insolvència: la Llei de la Segona
Oportunitat com a mecanisme legal” en què han participat el president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó,
i el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, Jordi Barón.
Les empreses que es vulguin
acollir a aquest programa
hauran de posar-se en contacte amb Promoció Econòmica
trucant al 938054411 – Ext. 5
o enviant un correu electrònic
a peonomica@vilanvoadelcami.cat per rebre l’assessorament oportú. El funcionament
del servei és el següent: es fa

una primera anàlisi de la situació personal i professional,
es dissenya un pla de treball
i s’assigna una persona mentora. També es duen a terme
sessions d’assessorament especialitzat, i, si la persona ho
necessita, se li facilita suport
psicoemocional.
Per dur a terme aquest projecte i donar suport a les
empreses del territori, l’Ajuntament compta amb l’experiència de la Fundació PIMEC
i la metodologia de mentoria
‘emppersona’ per acompanyar i donar servei a les empreses del territori. Un servei
de finestreta única, personalitzat, d’assessorament, acom-

panyament i suport emocional gratuït, en què es faciliten
recursos i ajuts en l’àmbit
personal, social, financer, legal i empresarial.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vilanova del Camí
aposta per consolidar l’empresariat del territori treballant per facilitar la supervivència i en pro de l’activitat
del seu teixit empresarial davant la crisi i les adversitats i,
les oportunitats, derivades de
la pandèmia.
Aquest projecte és finançat
per la Diputació de Barcelona
i forma part d’una de les iniciatives de suport al teixit productiu arran de la Covid-19.

Debats cap a un model econòmic sostenible
Un nou espai de reflexió i anàlisi per avançar en l’aplicació 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, 2 de juny - 12 hores
Com esdevenir una empresa neutre en emissions.
Intervenen:
• Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci a Anthesis Lavola
• Carles Beltran, director de ROOF POWER i expert en la generació d’energia km0

Dimecres, 9 de juny - 12 hores
Adaptació del model productiu als ODS.
És una iniciativa de:

Patrocina:
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Col·labora:

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
Assessorament:

Amb el suport de:
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Celebrat un nou acapte de sang
al Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

D

ivendres passat, en
doble torn de matí i
tarda es va realitzar
al vestíbul de Mont-Àgora un
acapte de sang, organitzat pel
Banc de Sang i Teixits. La jornada es va desenvolupar sense incidències, i respectant en
tot moment els protocols sanitaris contra la covid-19.
Es tracta del segon acapte
de sang celebrat enguany a
Montbui. Desenes de montbuiencs i montbuienques hi
van prendre part en una acció
solidària on hi col·laborava
l’Ajuntament de Santa Mar-

MONTBUI / LA VEU

E
garida de Montbui a través
de la regidoria d’Acció Social,

Igualtat, Educació, Solidaritat
i Salut Pública.

Ja es poden formalitzar les inscripcions
per a les activitats d’estiu del centre obert
MONTBUI / LA VEU

F

ins el 4 de juny es podran formalitzar al
Centre Obert de Santa
Margarida de Montbui (carrer Sant Miquel, 6) les inscripcions per a les activitats
ludicoinfantils “Estiu Viu”.
Les activitats organitzades

pel Centre Obert estan adreçades a infants d’entre 3 i
12 anys. L’”Estiu Viu” estarà conformat per cinc torns
setmanals, que es desenvoluparan entre el 28 de juny i el
30 de juliol.
També hi ha la possibilitat
de fer setmanes individuals.
L’Institut Montbui acollirà

les activitats, que es faran de
dilluns a divendres de 9 a 14
hores.
Cal remarcar que les famílies de Montbui podran sollicitar entre el dies 18 i 28 de
maig les beques municipals
per a sufragar activitats de
lleure estiuenc, com les que
conformen l’”Estiu Viu”.

El Servei de Joventut llença
una enquesta per als joves montbuiencs
d’entre 12 i 29 anys
MONTBUI / LA VEU

D

es del servei de joventut de l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui, s’ha preparat una enquesta jove oberta
perquè puguin respondre tots
els i les joves d’entre 12 i 29
anys amb l’objectiu de recollir
la veu d’aquests en relació a
les polítiques de joventut que
s’impulsen al municipi. S’hi
pot accedir des del següent
enllaç: http://bit.ly/enquestajovemontbui
A hores d’ara, ja han contestat l’enquesta 400 alumnes de
l’Institut Montbui i, durant
el proper mes, l’enquesta romandrà oberta per als i les joves més grans o que no van a
l’Institut. Se’n farà difusió via
el nou compte d’Instagram @
Montjove i la resta de canals
de comunicació de l’Ajunta-

El cantant Carlos Gómez i
l’espectacle infantil “Somnis
de sorra”, protagonistes del
Cicle cultural

ment.
Des de l’Ajuntament es vol
fer una aposta consensuada
amb el jovent per destinar
els recursos a aquells àmbits
que siguin del seu interès. Un
cop analitzats els resultats de
l’enquesta es preveu obrir un
diàleg amb els i les joves i el
personal tècnic del municipi
en funció dels resultats per
establir una línia de prioritats
en aquelles demandes més
compartides per part dels i les
joves del municipi.
Santa Margarida de Montbui
compta amb la figura de la
tècnica de joventut compartida del Consell Comarcal de
l’Anoia, que s’ha incorporat
fa 2 mesos. Actualment s’ofereix el servei d’informació
juvenil (assessories acadèmiques, suport en tràmits...)
a l’espai Montjove les tardes
de dimecres de 16 a 19 h i al

punt d’informació a l’Institut
Montbui.
Durant el mes de maig s’han
programat 2 tallers sobre participació juvenil i associacionisme i una activitat conjunta
amb la Regidoria d’Igualtat
per commemorar el dia contra la lgtbifòbia. A més, s’està
treballant en la preparació de
la Setmana de la Joventut que
es durà a terme el mes de juliol.
Per últim, cal dir que l’enquesta jove també servirà
com a diagnosi per a l’elaboració del futur Pla Local de
Joventut 2022 – 2025 que ha
de passar a finals d’any pel
Ple de l’ens municipal. Així
doncs, volem conèixer l’opinió i interessos dels i les joves
per millorar la seva situació al
municipi a més de definir on
l’Ajuntament dedica recursos
i quins projectes crea.

l passat cap de setmana la Sala Auditori
Mont-Àgora va acollir
dues noves propostes culturals, emmarcades dins el cicle
“Comença l’espectacle”.
Dissabte es va dur a terme un
concert del cantant i compositor de Vilanova del Camí
Carlos Gómez, que va presentar les cançons del seu
primer disc “Destellos de
luz”, un recull de temes melòdics que van fer les delícies
dels assistents. Gómez és un
dels joves talents de la música
anoienca, amb un estil molt
íntim i personal, i amb essència flamenca en tots els temes.
De la seva banda, l’endemà
es va realitzar a Mont-Àgora
l’espectacle infantil “Somnis
de sorra”, de la companyia
Ytuquepintas, un espectacle
multidisciplinar que combina
art amb sorra, circ, música en
directe, marionetes de gran
format i pintura ràpida.
Les activitats del “Comença
l’espectacle” es van dur a terme complint els més estrictes
protocols contra la covid-19.

Les propostes estan organitzades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament montbuienc, amb el suport de Viu
La Festa, i la col·laboració de
Mont-Àgora i la Diputació de
Barcelona.
Les noves mesures del Procicat permeten augmentar
l’aforament i la venda d’entrades per a les properes activitats
Durant els darrers dies s’ha
confirmat que el Procicat ampliava fins al 70 per cent l’aforament en activitats culturals.
Tenint en compte això, es posen a la venda més entrades
per a l’espectacle infantil de
“El pot petit”: “Les aventures
del lleó vergonyós” del proper
diumenge 6 de juny.
També es realitzarà a
Mont-Àgora, amb un aforament del 70 per cent, l’espectacle-concert musical “Vine
a reviure els 70’s, 80’s i 90’s”,
que es durà a terme el proper
dissabte 5 de juny.
Es poden adquirir les entrades, per a ambdues activitats,
al preu de 3 euros, a www.reservaentradas.com.
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El millor tennis femení internacional de promoció, fins
diumenge a Montbui
va reconèixer també la tasca
d’Alejo Mancisidor, un tècnic
“que dona molt valor a Top
Tennis amb la seva professionalitat i feina”.
El torneig Arcadi Manchón
acull 64 tennistes a la prèvia
per arribar 32 a la final entre
els quals és molt probable que
es trobin les primeres del món
dels propers anys. Entre elles
cinc jugadores provinents del
mateix centre; Nahia Berecoechea, Bianca Fernandez,
Ana Lantigua al quadre final
i a la prèvia Maria Fernanda i
Nadina Aivaizar.

MONTBUI / LA VEU

D

urant aquesta setmana, les pistes ràpides del Club Tennis Montbui són escenari del
9è Obert de Tennis “Arcadi
Manchón”, competició puntuable pel circuit femení de la
WTA. El torneig, que enguany
és un “15.000 dòlars” (el premi) dels que s’organitzen a
l’Estat espanyol, permet veure
en acció a algunes de les jugadores amb més projecció del
tennis femení mundial.
L’Obert de Tennis, que porta
el lema “Campiones del futur”, és organitzat per l’equip
de Top Tennis, i té el suport i
la col·laboració del Club Tennis Montbui, l’Ajuntament de

Santa Margarida de Montbui,
la Federació Catalana de Tennis, la Federació Espanyola de
Tennis, així com una trentena

Festa Major del barri de
Sant Nicolau
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l Barri Sant Nicolau de
Vilanova del Camí celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major i ho
farà comptant amb la presència d’artistes locals com Carlos
Gòmez, activitats familiars i
també les imprescindibles havaneres, tot sota les mesures
COVID necessàries.
La plaça Joc de la Pilota serà
l’escenari d’aquesta recuperada Festa Major del barri vilanoví durant els dies 29 i 30 de
maig. La festa començarà dissabte a les 18h amb la poesia
del Chico de la Libreta, seguit
del concert de Lluna Plena
(18.30h), el monòleg d’Aitor

el Negro (20h), la poesia de
G-Shuinata (20.30h) i finalment, el concert de Carlos
Gòmez a les 21h.
El diumenge 30 a les 10 del
matí serà el torn de les activitats infantils i a les 18h hi haurà el darrer acte, les havaneres
de La Vella Lola.
La festa comptarà amb servei de
barra i per accedir al recinte serà
necessària l’adquisició d’una entrada. El preu serà de 10 euros
el dissabte amb 2 consumicions
incloses i 5 el diumenge amb 1
consumició inclosa. Es poden
adquirir anticipadament a la
Llibreria + K Llibres, el Bar el
Cordobés, Automotor Nadal o
bé a Catalana Occident (Av. Pau
Casals, 1, Igualada).

d’empreses
patrocinadores.
Igual que en la darrera edició, la competició es només
femenina, seguint així la línia
del projecte esportiu de TopTennis amb el Centre d’Alt
Rendiment, ubicat a les mateixes instal·lacions, dedicat a
la formació integral de joves
tenistes. L’objectiu és d’una
banda fer del tennis un esport
accessible per a tothom i per
una altra formar tenistes competitius a nivell internacional.
Dissabte passat al migdia es va
realitzar l’acte de presentació
del torneig, que va comptar
amb la presència del factòtum
i creador del mateix, Arcadi
Manchón. També hi va assistir l’Alcalde de Montbui, Jesús
Miguel Juárez, el responsable
de l’àrea esportiva del Club
Tennis Montbui José Manuel
Cañizares, el director esportiu de la Real Federación Española de Tenis Javier Soler, i
el prestigiós entrenador Alejo
Mancisidor, membre de l’staff
de Top Tennis, i descobridor,
entre d’altres de Garbiñe Muguruza, una de les millors ju-

gadores del món actualment.
Durant la presentació de l’acte l’Alcalde montbuienc Jesús
Miguel Juárez va lloar la tasca dels organitzadors i va recordar“la nostra aposta com
a Ajuntament és donar-vos
suport, que ens tingueu al
costat. Us donem les gràcies,
perquè amb aquest torneig
esteu posant Montbui en el
mapa, i això també comporta
un benefici econòmic per al
nostre municipi”.
A continuació intervenir José
Manuel Cañizares, en nom
del Club Tennis Montbui, que
va agrair el suport dels patrocinadors i col·laboradors, per
tal de fer possible el torneig.
Tot seguit va ser el torn d’Arcadi Manchón, qui va agrair
la tasca de totes les persones,
col·laboradors i patrocinadors que fan possible el torneig, i va transmetre un missatge il·lusionador, recordant
que “el torneig és una part del
projecte de Top Tennis. Hem
de seguir lluitant, il·lusionant, encara ens queda molt
camí per córrer”. Manchón

Desenvolupament del torneig
El 9è Obert de Tennis “Arcadi Manchón” s’està celebrant
des de diumenge passat. Dissabte al matí-migdia es duran a terme les semifinals i
diumenge s’organitzarà la
gran final. D’altra banda, divendres a les 6 de la tarda es
realitzarà la final de dobles.
També cal remarcar que
aquest dijous a les 6 de la
tarda, s’organitzarà una mostra del material de la marca
HEAD que tothom qui vulgui podrà provar.
I diumenge els més petits
que formen part de l’escola de TopTennis faran una
competició perquè comencin a viure la competició d’alt
rendiment. També diumenge
es podrà realitzar al mateix
recinte donacions pel Banc
dels Aliments de Montbui.
L’entrada al torneig és lliure i
gratuïta, i es respectaran els
aforaments i els protocols sanitaris contra la covid-19 pel
que a competicions esportives a l’aire lliure.

30

| COMARCA

Francesc Jorba
Comallonga
presenta el seu
primer llibre
PIERA / LA VEU

Demà dissabte 29 de maig,
a les 18.00 h, la Sala Polivalent del Teatre Foment de
Piera acollirà la presentació de la novel·la Acte d’última voluntat, de Francesc
Jorba Comallonga (Piera,
1961). Intervindran en l’acte Antoni Escudero, amic
de l’autor, Abel Montserrat
Forniés, autor del fotomuntatge de coberta, i el mateix
autor del llibre.

Francesc Jorba Comallonga, més conegut com Cesc,
ha fet de mestre d’Educació Infantil, de Primària, d’Adults i de l’ESO. Va
col·laborar a Ràdio Piera,
dedicant un petit espai als
llibres, i va ser un dels promotors de la revista literària
Romanços (1990-1995). Ha
conreat la poesia, el teatre,
la narració curta i la novella. Acte d’última voluntat és
el primer llibre que publica,
amb un llenguatge proper i
directe, i un ritme de narració vivaç i trempat, alguns
dels atributs més notables
d’aquesta òpera prima.
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Es presenta el projecte polític “estimem Vallbona”
VALLBONA D’ANOIA /

D

esprés de la presentació del Joan Garcia
i Semitiel com a nou
regidor d’ERC, aquesta setmana s’ha donat a conèixer
el nou projecte polític que es
vol tirar endavant de cara als
propers anys. El mateix regidor està trucant porta a porta a tots els veïns i veïnes del
poble per explicar en primera
persona els canvis que s’estan
produint en el si d’Esquerra
Republicana de Vallbona. El
Joan Garcia explica el nou
projecte que aspira a ser el
punt de trobada de l’esquerra
social i política al municipi:
estimem Vallbona.
“Estimem Vallbona neix amb
els valors de la llibertat, la
igualtat i la fraternitat, els valors republicans que sempre
em defensat, i que actualitzem amb valors com els del
feminisme, la transparència,
l’ètica, la laïcitat, la lluita contra les desigualtats i contra
qualsevol classe de discriminació, la honestedat, la defensa d’allò que és públic, i la

preservació del medi ambient
per assegurar la supervivència de les generacions presents i futures.
Un projecte que busca afrontar els molts problemes que
pateix el nostre poble, i especialment, els que pateix la
seva gent. Volem escoltar-vos,
i intentar ajudar-vos de la
manera més directa i efectiva possible. Els problemes
són molts i variats: Educació,
amb un Institut definitiu que
no arriba mai. Mediambiental, amb contenidors sempre

plens i sense optimitzar el
reciclatge. Plantilla personal
Ajuntament, amb una brigada minsa que no dona l’abast
per la falta de personal. Sanitari, amb un dispensari que
cada vegada està més tancat
que obert, i sense oblidar el
daltabaix de la pandèmia de
la covid-19 que ha fet que
molts veïns i veïnes tinguin
dificultats per arribar a final
de mes.
Tot aquest projecte neix del
poble per al poble, perquè
som tots els veïns i veïnes que

ens estimem Vallbona, els
que hem d’ajudar i col·laborar conjuntament per detectar i solucionar el problemes
del dia a dia.
Estimem Vallbona neix amb
el convenciment que l’única
manera de fer política és,
amb honestedat, amb equitat, mirant pel benefici de la
comunitat i del poble.”
Estimem Vallbona és un
projecte participatiu, integrador i col·laborador, on
el més important són les
persones i on esperem que
tots vosaltres us sentiu com
a casa i vulgueu col·laborar
per fer d’aquest projecte que
just comença ara les seves
primeres passes, a ser tot un
gran projecte de futur per
a tots i totes nosaltres i ens
faci avançar cap a la Vallbona que esdevindrà en els
propers anys, o fins i tot, en
les properes dècades.
Estimem Vallbona és un projecte on els homes i les dones
d’aquest poble puguin dir la
seva i puguin col·laborar i
aportar el seu granet de sorra
per millorar el nostre poble.

La Llacuna celebra l’Aplec
del Castell Sant Pere de
Vilademàger
LA LLACUNA / LA VEU

E

l pròxim diumenge
30 de maig tindrà lloc
l’Aplec del Castell de
la Llacuna, el castell de Sant
Pere de Vilademàger i com
ja és tradicional s’ha programat diverses activitats al
voltant de la fortificació.

Els actes d’aquest dia començaran a les 12h amb la Santa
Missa a l’església del Castell de Vilademàger seguida
d’una ballada de sardanes a
càrrec del quintet de cobla
“Terres de Marca”. Pels més
petits la companyia de dos
gegantins vinguts de Maresa
i convidats pels geganters i

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

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

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

grallers de la Llacuna amenitzaran la matinal. A més,
durant tot el matí es podran
també comprar el tradicionals tortells.
L’alcalde, Josep Parera, manifesta que “la celebració de
l’aplec representa una certa
represa per la cultura popular i actes al municipi, sempre seguint totes les mesures
de seguretat sanitària anti
covid-19”
L’Ajuntament agraeix la implicació de les colles a l’aplec
alhora que fa una crida a tots
els llacunencs i llacunenques a participar d’aquesta
festa cultural i tradicional
catalana.
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Excel·lent actuació del
Cor Cererols al Festival
d’Orgue de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

D

iumenge passat les
veus del Cor Cererols
van omplir de música l’església de Santa Maria de
Capellades. El públic que el va
poder veure en directe va gaudir tant amb l’actuació del cor,
com amb l’acompanyament de
l’orgue.
El concert es va centrar en peces del compositor capelladí
Anselm Ferrer, recollides al
disc Cum Silentio, recentment
enregistrat i reconegut pels
premis internacionals ICMA
(International Classical Music Awards) 2021 com un dels
millors discs de música coral
del 2020.
El Cor Cererols va ser fundat
ara fa 3 anys per sis músics
que havien coincidit a l’Escolania de Montserrat i volien
seguir fent música, amb la
voluntat i la passió per recuperar, interpretar i divulgar
la música coral des del segle
XV fins a autors contempora-

nis, fent especial èmfasi en la
música antiga, que han viscut
i cantat des de ben joves, i tota
aquella música d’autors d’altres èpoques que encara resta
per recuperar.
La direcció és a càrrec de Marc
Díaz, qui també va acompanyar el cor a l’orgue.
Aquest proper diumenge,
després de les actuacions de
Montserrat Torrent i Loreto
Aramendi tindrà lloc la ja darrera actuació d’aquest sisè Festival d’Orgue amb Joan Seguí
com a protagonista.
Joan Seguí tancarà diumenge el sisè Festival d’Orgue de
Capellades
Aquest diumenge, després de
3 actuacions fantàstiques, es
tancarà el sisè Festival d’Orgue
de Capellades amb el jove organista Joan Seguí Mercadal.
Les entrades per aquest recital
es poden comprar a entrapolis.com o bé des d’una hora
abans del concert, a la mateixa
església.

Es convoques tres borses
de treball
CAPELLADES / LA VEU

Fins al 17 de juny es pot presentar a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament de
Capellades una sol·licitud per a
qualsevol de les 3 borses de treball que convoca l’Ajuntament.
El tràmit també es pot fer de
manera telemàtica.
L’objectiu de la convocatòria
és constituir una borsa de treball d’operaris/es polivalents
per cobrir interinament les
vacants que es puguin produir,
les substitucions o les necessitats de personal per execució

de programes o projectes de
caràcter temporal o per excés o
acumulació de tasques o altres
contingències que impedeixin
donar continuïtat d’una manera adequada a les feines dels
Serveis Municipals. La convocatòria es farà per concurs
oposició. Les persones seleccionades ocuparan la plaça de
manera provisional fins que hi
hagi una cobertura definitiva.
En la mateixa línia es crea una
segona borsa de treball per a
operaris/es de neteja viària i
una tercera per a operaris/es
de neteja d’instal·lacions.
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Tornen les Festes del Carrer
de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

L

a situació encara no
permet recuperar les
Festes del Carrer tal i
com les acostumàvem a celebrar, però enguany es tornarà
a ballar al carrer.
La capvuitada de Corpus marca que enguany les Festes es
celebrin del 5 al 10 de juny,
en l’ordre habitual dels barris:
Dissabte Barri de les Bledes,
dilluns Barri del Ruc, dimarts
Barri del Gegant, dimecres
Barri del Ninot i dijous tanquem amb el Barri de les Places.
Però l’activitat s’iniciarà abans.
Així, des del proper dilluns 31
de maig i fins el divendres 4
de juny, cada dia – d’11 a 13h
i de 18 a 20h- s’instal·larà a la
plaça de Verdaguer –davant el
Safareig- una paradeta de les
Festes del Carrer. Aquí podeu
col·laborar amb la Comissió,
comprar un domàs per engalanar balcons o finestres i
encarregar un tortell que es

podrà recollir el dia del nostre
barri, també a la paradeta que
la Comissió instal·larà a cada
barri. Si no, es podrà agafar al
forn L’Espiga.
Aquesta serà una de les novetats de funcionament, encarregar i recollir el tortell.
L’altra, farà referència a l’hora
de ballar, sempre a la plaça de
Catalunya. Aquest any els aforaments són limitats i per això
caldrà fer reserva. Com a màxim podran ballar simultàni-

ament 15 parelles i caldrà fer
reserva prèviament a la web
entrapolis.com. A l’entrar en
aquesta pàgina es podrà comprovar que s’ha organitzat per
barris i per categoria: infantil
i adults. Així, haurem de triar
quin dia volem ballar i, si el
dia escollit ja està ple, podrem
triar un altre dia.
Atès que l’aforament continua
sent limitat i que cal evitar
aglomeracions, també per fer
de públic i veure ballar caldrà
fer reserva de plaça a entrapolis.com. Cada persona podrà
fer un màxim de 4 reserves
per persona, amb un cost d’1
euro per cap. A l’entrar caldrà ensenyar en paper o amb
el codi QR la reserva i la Comissió donarà una tira per al
sorteig de la garlanda. S’ha decidit cobrar un preu simbòlic
per assegurar que realment les
reserves seran després ocupades i no quedaran seients
buits. Cada ballador tindrà
dues cadires guardades per a
familiars.

Ja són obertes les inscripcions
al Casal d’estiu
CAPELLADES / LA VEU

S

ón obertes les inscripcions per al Casal d’estiu, que es farà del 28
de juny al 6 d’agost, durant 6
setmanes.
Les inscripcions es poden

fer directament a la pàgina
web de Fundesplai. Des de
l’Ajuntament de Capellades
s’ha preparat un FAQ’s, amb
les preguntes que més habitualment realitzen les famílies, que es pot consultar a la
pàgina web.

Tot i així, si encara hi ha algun dubte, es farà una reunió informativa el dilluns 7
de juny a les 6 de la tarda, de
manera telemàtica a través
d’aquest enllaç, https://meet.
google.com/zku-ohtq-eai

Carme Junyent i el valor de la llengua
catalana, acte a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

L

a llibreria La Moral de
Masquefa ha organitzat per a demà dissabte
29 de maig un acte cultural
per posar en valor la llengua
catalana, on participaran
Carme Junyent, Pere Comelles, Albert Tomàs i Albano-Dante Fachín. L’acte es
farà a la sala polivalent de La
Fàbrica al recinte de la Rojo
de Masquefa i serà a les 12
del migdia.
La lingüista masquefina,
acompanyada de persones
de referència del món cultural, presentarà els seus tres

darrers llibres:
- El futur del català depèn de tu
- El català, la llengua efervescent.
- Els colors de la neu.
Posteriorment es convidarà a
tots els participants a l’acte a

un debat sobre la llengua catalana en l’actualitat.
L’aforament serà limitat i cal
fer reserva de plaça:
937726754 / 617993030.
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Arrenca el Pla Local de Salut als
Hostalets

Aquest any es va poder
celebrar l’Aplec de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l Pla Local de Salut
dels Hostalets de Pierola és el document
que acorda els objectius a
assolir en salut pública i
planifica les accions que es
desenvoluparan en els pròxims anys. Aquest esforç de
planificació compta amb la
participació de serveis, professionals i associacions que
també intervenen en la salut.
El projecte inclou conèixer
quines problemàtiques de
salut que afecten la població
i quines són les prioritats de
millora pel que fa a la salut.
Aquesta consulta a la població es fa a través d’una enquesta a peu de carrer, amb
personal acreditat, a partir
d’aquest 24 de maig. Des de
l’Ajuntament, animem a tothom a participar-hi també a
través de fitxes disponibles a
recepció i en línia.
El Pla Local de Salut dels
Hostalets de Pierola té 5
grans finalitats que es con-

cretaran a partir de la diagnosi inicial:
1. Promoure entre les persones estils de vida saludables i
capacitats per cuidar la seva
salut.
2. Fer dels Hostalets de Pierola un lloc més saludable
per viure.
3. Reforçar el treball en xarxa i la cooperació comunitària en salut.
4. Reduir les desigualtats socials en la salut de les persones, facilitant unes bones condicions de vida per a tothom.

5. Compensar els efectes de la
Covid-19 i consolidar els recursos que en un futur poden
ajudar-nos a enfrontar altres
emergències sanitàries.
Les fases del Pla Local de Salut són:
- Diagnosi inicial sobre la salut a Els Hostalets de Pierola
(etapa en la que ens trobem
ara)
- Recollida i debat de propostes d’acció
- Priorització de propostes
- Aprovació i posada en marxa del Pla Local de Salut

La presidenta de la Diputació, Núria
Marín, va visitar Masquefa

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

’aplec de Pierola recupera l’acte principal a
la plaça del Roure amb
la missa i benedicció dels panets i balls tradicionals amb
l’Agrupació Folklòrica Igualadina i la colla de bastoners
els Ximplets dels Hostalets.
La carmanyola amb fideuà
feta pels restauradors locals,
el pa beneït i peça de fruita va
comptar amb 250 comandes.
El programa de l’aplec de
Pierola, un any després de

Els gegants de La Veu
ballaran a la Festa de
Corpus als Hostalets
HOSTALETS DE P / LA VEU

A

vui divendres i el proper 4 de juny es farà
als Hostalets de Pierola un taller geganter, assessorat pels geganters de Masquefa i amb la participació
dels gegants de La Veu i que
té com a finalitat la proposta de creació d’una colla gegantera a la vila i la possible
construcció d’uns gegants per
al municipi.

MASQUEFA / LA VEU

D

ijous de la setmana
passada Masquefa va
rebre la visita institucional de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. Núria Marín va ser rebuda
a l’Ajuntament per l’alcalde, Xavier Boquete; per diferents regidors de l’equip de govern; i per
la presidenta de l’Associació de
Comerços i Serveis de Masquefa, Hortènsia Rovira.
Núria Marín va signar el llibre
d’Honor del consistori, va man-

tenir una reunió de treball amb
els representants municipals, i
posteriorment va dur a terme
un recorregut a peu pels carrers
comercials de la vila i fins a Can
Massana.
Així l’objectiu de la trobada era
poder tractar conjuntament un
dels principals plans urbanístics
futurs del municipi: la urbanització i pacificació del tram de la
travessera de la carretera B-224
comprès entre el carrers Major i Sant Pere. Aquest projecte
serà assumit per la Diputació
de Barcelona, amb el suport i la

col·laboració de l’Ajuntament, i
és previst que es pugui executar
al llarg de l’actual mandat.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, avançava que l’objectiu d’aquest projecte és “fer més
amable el trànsit a peu i donar
més protagonisme i més terreny als vianants pel nostre
principal eix comercial, per
tal d’afavorir i revitalitzar el
comerç local”. Boquete destacava que “hem de poder fer
compatible l’ús del vehicle i el
trànsit segur de vianants pel
centre de la nostra vila”.

l’edició confinada, s’adaptava
el diumenge 23 de maig a les
mesures sanitàries vigents
i recuperava part de la tradicional trobada. A la plaça
del Roure de Pierola, va tenir
lloc la benedicció dels panets
amb l’espai delimitat, cadires
i ús de mascareta en tot moment.
Tot seguit, va tenir lloc l’exhibició de balls tradicionals a càrrec de l’Agrupació
Folklòrica Igualadina i la
colla de bastoners els Ximplets dels Hostalets.

Aquest taller està inclòs dins
el projecte anomenat “Tradicions” que s’ha engegat des
de l’Ajuntament del municipi
i que vol recuperar i incorporar festes i diferents activitats
de cultura popular.
Aquest any es vol recuperar la
festa de Corpus i els gegants
de La Veu ballaran damunt la
catifa de flors feta davant de
l’església un cop feta la litúrgia religiosa corresponent, tal
com mana la tradició.
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Diumenge, nova edició
de les Marxes del Gaià
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

A

quest diumenge, 30
de maig, es celebrarà
una nova edició de
les Marxes del Gaià. Amb la
pandèmia, però, i per segon
any consecutiu, no es farà de
manera conjunta i al llarg de
tres jornades, sinó que es dividirà en tres recorreguts diferents: Alt Gaià, Gaia Mig i
Baix Gaià.
En el cas de Santa Coloma,
població on neix el Riu Gaià,
el recorregut serà el següent:
Santa Coloma de Queralt
– S. Salvador de Figuerola –
Punta Alta – Pontils – Sant
Gallard – Santa Coloma. En
total seran 22 quilòmetres caminant que començaran a les
Fonts de les Canelles de Santa
Coloma.
Els altres dos recorreguts seran Montferri – Torre del

Moro – Font del Lleó – Polla
Rossa – Molí de Puigtinyós
– Montferri, d’11 km. I el recorregut del Baix Gaià serà El
Catllar – Ardenya – La Riera
de Gaià – Altafulla – Tamarit,
de 17 km.
En les edicions anteriors a
la pandèmia, les Marxes del
Gaià consistien en anar caminant des de Santa Coloma
fins a Tamarit, a la desembocadura del riu, durant tres
dies.
Les Marxes del Gaià és una
iniciativa impulsada per l’Assosciació Terres del Gaià,
nascuda de la voluntat i la
lluita de persones compromeses amb el territori. Les Terres del Gaià és el territori que
s’estén al llarg de les valls i les
planes del riu Gaià, des del
naixement a Santa Coloma de
Queralt, fins a la seva desembocadura al mar a Tamarit.

S’obren les inscripcions
pels casals d’estiu
de Santa Coloma
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

A

questa setmana s’han
obert les inscripcions
per als casals d’estiu
que es realitzaran aquest any a
Santa Coloma. L’Ajuntament,
en col·laboració amb l’empresa
especialitzada en lleure Quàlia,
ha dividit l’oferta en tres grups:
el Casalot, per infants que han
cursat des de 2n de primària
fins a 6è; el Casalet, per nens i
nenes de P3 fins a 1r ; i també
es preveu realitzar el mini-casalet, que es destina a tots els
que estan en edat de Llar d’Infants aquest curs 20/21.
Tant el Casalot com el Casalet
es faran durant nou setmanes, entre el 28 de juny i el 13
d’agost i del 30 d’agost al 10 de
setembre. Per altra banda, el
Mini-Casalet estarà obert entre el 5 de juliol i el 13 d’agost,
durant sis setmanes. Les famílies que vulguin apuntar als
seus fills ho poden fer a tantes
setmanes com ho creguin necessari.
En tots els casos, l’horari serà
de 9 del matí a 1 del migdia,
però amb possibilitat d’acollida
tant mitja hora abans de l’inici
com una hora després de què
acabi.
Fins el proper 13 de juny hi
haurà descomptes en les ins-

cripcions, que es poden fer a
través d’aquests enllaços:
Casalot i Casalet: https://
lleurequalia.cat/ca/c/casal-estiu-santa-coloma-46
Mini-Casalet: https://lleurequalia.cat/ca/c/casal-estiu-santa-coloma-llar-infants-296
Per altra banda, des de l’Ajuntament també s’està treballant
en oferir un servei durant l’estiu als joves de l’Institut, d’entre
12 i 16 anys. Amb Quàlia s’està sondejant a diversos grups
amb la possibilitat de realitzar
un casal o camp de treball durant algunes setmanes.
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Música i teatre completen la setmana
del Casino
CALAF / LA VEU

A

quest cap de setmana el Casino de Calaf
recupera dos espectacles ajornats per la situació
sanitària en relació amb la COVID-19. El dissabte 29 de maig
a les 20h arriba l’espectacle
‘Volem (si volem)’ de la mà de
Carles Beltran, Lali Barenys i
Namina. L’actuació presenta
música i paraula enllaçades
de tal forma que es converteixen en un espectacle intens i
profund, transgressor i directe, un cant a la llibertat. L’endemà, diumenge 30 de maig a
les 18.30h serà el torn de ‘Els
Gossos’ amb Mercè Aranega,
Sandra Monclús, Joan Negrié
i Albert Pérez. L’obra comença
narrant una experiència demolidora del quaranta aniversari de la Laura. Durant el seu
trajecte habitual en metro, un
desconegut li somriu i li diu
alguna cosa a cau d’orella. Ja
a casa, durant la festa, aquella llavor germinarà i acabarà
bombardejant la “suposadament” assentada vida familiar,
malgrat els esforços de la Laura per mantenir la unió amb i
entre els seus éssers estimats,
l’Albert, l’Emili i l’Alicia.
Davant les noves mesures de
seguretat i prevenció davant la
COVID-19, l’aforament de la
sala del Casino és limitat. Per
aquesta raó, per assegurar-vos
la localitat als espectacles cal
comprar les entrades de manera anticipada a través del portal
entrapolis.com o reservar-les
al telèfon 93 869 83 77 o al
620 134 018 (Josep). També es
podran adquirir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de
disponibles. Per l’espectacle

‘Volem (si volem), el preu anticipat per als socis és de 10 euros i per al públic en general de
12 euros; i al mateix dia, per als
socis és de 13 € i per al públic
en general 15 €. Per l’obra ‘Els
Gossos’, el preu anticipat per
als socis és de 15 euros i per al
públic en general de 17 euros; i
al mateix dia, per als socis és de
18 € i per al públic en general
20 €.
A més a més, aquest divendres
28 de maig l’entitat calafina
acabarà el cicle de dues xerrades titulat ‘Xerrades per ali-

mentar la ment’. Aquest cicle
exposa eines i actituds davant
els temps de canvi dirigit per la
investigadora, psicòloga i docent, Assumpció Salat, acompanyada al piano per Marta
Roig. L’horari és de 19.30 h a
21 h.
Els espectacles estan inclosos
als actes del 125è aniversari del
Casino de Calaf. L’entitat calafina prepara una llarga i variada
programació per viure un 2021
ben complet. Tota la informació i espectacles a la web de
l’entitat www.casinodecalaf.cat.
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

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

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933
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L’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto obre al públic
CALAF / LA VEU

L

’obertura de l’Espai Social i Cultural Carmen
Arrojo Maroto va tenir lloc el passat dilluns, 17
de maig, i va comptar amb la
inauguració de l’exposició fotogràfica “Mare terra, dona
arbre”. La mostra, de l’artista
calafina Loida Camats Quer,
es podrà visitar fins al proper
2 de juny. El divendres, 21 de
maig, es va dur a terme l’acte
d’inauguració que va comptar
amb l’assistència de l’alcalde, Jordi Badia, i regidors de
l’Ajuntament de Calaf.
El nou espai serà un lloc de
trobada i relació, on fer comunitat, teixir xarxa, generar moviment, tenir espais de debat i
crear àgora. En aquest sentit,
l’objectiu és fomentar la im-

El sociocultural obre
les seves portes, després que el 23 d’abril
s’hagués de suspendre
la inauguració per la
situació epidemiològica

16.00 h a 20.00 h. Compta amb
una sala polivalent destinada a
xerrades, tallers, formacions,
estudi i reunions. Així mateix,
s’hi poden exposar mostres
artístiques i dur a terme petites actuacions. També engloba
un espai de lectura, un tecnològic, un infantil i un d’intercanvi de llibres.
El sociocultural porta el nom
de la reconeguda activista republicana Carmen Arrojo i
Maroto (Madrid, 1918-2017),
que durant una època de la
seva vida va ser directora i
mestra de literatura i francès a
l’Escuela Nacional de Calaf. El
nom va ser escollit mitjançant
un procés participatiu obert a
la ciutadania. Posteriorment,
la Comissió del Nomenclàtor
va escollir i proposar al Ple
Municipal el nom elegit.

plicació del veïnat en la vida
comunitària i millorar les dinàmiques relacionals i de convivència, a través de la participació i la cultura. Per aquest
motiu, les activitats que s’hi
oferiran estan orientades a enfortir lligams i generar cohesió
social entre els participants, i a
la vegada, promoure la cultura
participativa a través de la dinamització comunitària.
L’espai està situat al carrer
Doctor Llorenç nº7 i està
obert de dilluns a divendres de

Comença el nou sistema de recollida de residus a Calaf
CALAF / LA VEU

residus generats als habitatges.

imarts, 25 de maig,
començava a funcionar el nou sistema
de recollida de residus porta
a porta. A Calaf se seguirà el
model de 4 fraccions, és a dir,
de les cinc fraccions principals (orgànica, envasos, paper
i cartró, vidre i resta), quatre
d’aquestes es faran porta a
porta i una, el vidre, se seguirà recollint en els contenidors
ubicats al carrer. Les altres
fraccions que seguiran recollint-se mitjançant contenidor
al carrer seran l’oli i la roba.

Com i quan s’hauran de
treure els residus?
Els residus s’hauran de treure
a partir de les 22 h i la brigada de recollida els recollirà a
partir de les 6 del matí. Cada
residu s’haurà de treure amb
un cubell estàndard que donarà de forma gratuïta l’Ajuntament, i per a cada fracció
s’hauran de seguir les corresponents indicacions. Els
cubells destinats a ser dipositats a la via pública disposaran
d’un xip o codi de barres que
permetrà identificar la propietat del cubell.
- Orgànica: dilluns, dimecres i
dissabte, amb el cubell marró i
en bossa compostable.
- Envasos: dimarts i divendres, en bossa de plàstic o sen-

D

Freqüència de recollida
Cada fracció tindrà una freqüència diferent, que es determina per diferents raons com
són la mitjana de quantitat de

se bossa.
- Paper i cartró: dijous, en
bossa de paper o sense bossa.
- Resta: diumenge, cada 15
dies, sempre en bossa de plàstic.
- Els bolquers i compreses
d’adults i de nadons es podran
recollir cada dia posant-los en
una bosseta a banda amb un
adhesiu que es lliurarà gratuïtament als veïns i veïnes que
ho necessitin.
Altres fraccions de residus
com els trastos i mobles vells
i les restes de poda llenyoses
també es recolliran porta a
porta, sol·licitant-ho prèviament per telèfon (93 869 85
12 ext. 4). El servei de recollida de les restes de poda es
realitzarà durant els mesos
de més producció, és a dir,
d’abril a setembre.

BH XTEP Carbon
A partir de 300€
en 24 quotes
(sense interessos)
Últimes unitats 2021,
disponibilitat immediata

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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El CF Igualada no es rendeix
FUTBOL / LA VEU

E

ls blaus aspiren a sumar la major quantitat
de punts possibles en
aquest tram final de temporada i així poder lluitar per la
permanència. Així va ser com
els igualadins van visitar el
Feliu i Codina amb les bones
sensacions del duel davant el
Peralada. Unes bones sensacions que es van veure reflectides en el marcador ben aviat,
al minut 1, quan Pedro li va
pispar la pilota al central i va
ser objecte de penal. Gimeno
el va convertir i els anoiencs
s’avançaven a domicili.
L’equip no es podia relaxar
i havia de seguir treballant

fins al final. El conjunt de
López va estar molt sòlid en
el primers minuts, però en
un error de córner, l’equip va
encaixar l’empat. Va ser un
cop dur i la tendència, des
d’aquell moment, va ser a favor dels locals.
Els barcelonins van aprofitar
un contracop i un córner, just
abans del descans, per fer dos
gols més i marxar a la mitja
part, amb el tres a un provisional. Els blaus havien d’aixecar-se i donar la cara.
A la segona part ho van fer.
Molts mèrits. El conjunt
igualadí es va bolcar a l’atac
i al minut 60, després d’una
gran jugada col·lectiva, Huertas recollia una pilota a l’àrea

per escurçar distàncies.
Els anoiencs hi seguien creient i al minut 73, una espectacular jugada blava, va
acabar als peus de Genís,
que definia a la perfecció i
empatava l’enfrontament. Els
últims minuts del duel van
ser una bogeria, on els dos
equips van disposar d’arribades, però el marcador no es
va moure més i acabava amb
el 3-3
Victòria contra el Peralada
Els igualadins tenien un dels
últims assalts d’aquesta temporada 20/21 davant un rival de la zona alta del grup
de Permanència, el Peralada.
Al duel d’anada, els de l’Alt

L’Igualada Rigat guanya i depèn d’ell
mateix per salvar-se en l’últim partit

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS / LA VEU

CH PALAFRUGELL 0
IGUALADA RIGAT 3

L

’Igualada RIGAT va
aconseguir dissabte una
victòria històrica a Palafrugell, que li permet evitar
el descens directe i dependre
d’ell mateix per evitar el playout. Si guanya dissabte que ve
al Lloret, que aquesta jornada
ha certificat el seu descens,
haurà aconseguit el somni de
la permanència. L’equip va
saber patir en un partit molt
ajustat amb un marcador mínim de 0 a 1 fins als últims 5
minuts, quan van arribar els
dos gols decisius. Elagi Deitg
va ser decisiu amb les seves
aturades, especialment amb

la FD al minut 15 de la segona
meitat amb el 0 a 1 en el marcador. El porter arlequinat va
aturar el llançament de Borja
Ramon i també el segon remat. Va ser la jugada clau del
partit.
L’IHC es va avançar amb un
gol de Ton Baliu a la primera
meitat. Un remat ras al primer pal. Yeste va tenir l’opció
del 0 a 2 però la seva bola es
va estavellar al ferro. L’Igualada Rigat va portar el 0 a 1 fins
al descans gràcies a l’actuació
incommensurable de l’Elagi i
a l’actitud de tot l’equip, banqueta inclosa.
El 0 a 1 es va mantenir invariable durant 20 minuts a la segona part (37 si hi sumem els de
la primera) altre cop gràcies a
l’encert del porter arlequinat,

especialment en la jugada de
la FD i a falta de 5 minuts Pla
ha fet el 0 a 2. En Ton va interceptar una tir rival, va muntar
una contra, va fer un passi a
l’espai i el Sergi la va clavar a
l’escaire. Un gran gol i molt
decisiu.
Com també ho va ser el 0 a
3 que també va néixer d’una
recuperació amb transició
d’Aleix Marimon, que a falta
de dos minuts, va treure una
contra, va fer un costa costa,
es va plantar davant del porter,
el va regatejar cap enfora, cap
a la dreta i el va batre per baix.
Un gol que rematava la victòria i els 3 punts que permeten
sortir del play-out. Dissabte
últim partit de la lliga, un altre
compromís complicat i transcendental, contra el Lloret.

Empordà es van imposar al
partit d’anada, per dos gols a
zero, però els blaus volien sumar els tres punts, per tancar
la present campanya amb els
màxims punts possibles.
L’inici del matx va ser amb
molts dubtes locals. A més, al
minut 6, el Peralada va disposar d’un penal a favor que, Romans va aturar, però en el que
el refús va ser aprofitat pels
visitants. Un començant molt
desmoralitzant.
Al contrari del que era d’esperar, l’equip va fer un pas
endavant i, al minut 16, Martí
feia un gran xut, des de fora
l’àrea, que significava l’empat.
La moral dels blaus pujava i, al
minut 21, una gran passada a
l’espai de Benito, era aprofitada per Martí, que capgirava el
marcador.
L’equip va seguir amb la mateixa tendència i cap dels dos
conjunts va tenir oportunitats
per poder anotar fins a les
acaballes de la primera mei-

tat quan, en primera instància Casals va disposar d’una
bona ocasió, i Casado no va
poder rematar a la xarxa, una
jugada de córner. S’arribava al
descans amb avantatge per la
mínima.
A la segona meitat, els igualadins van sortir mentalitzats que
s’havien de fer-se forts a l’àrea.
L’equip resistia i no concedia
gaires oportunitats als visitants.
Anaven passant els minuts i el
conjunt de Carlos López passava per fases on defensava més
enfonsat.
No obstant, els blaus no van
abaixar els braços i en una jugada que es donava per perduda,
Goran va treure una gran centrada, perquè en Pedro rematés
de cap, al fons de la xarxa. El
tercer matava el partit i feia sumar els tres punts als anoiencs.
El CF Igualada es desplaçarà a
Banyoles, el pròxim diumenge,
per disputar la vuitena jornada
de la Fase de Permanència.

L’IFHCP classifica tres
equips pels Campionats
de Catalunya
HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’Igualada Femení Hoquei Club Patins classifica 3 equips pels Campionats de Catalunya FEM13,
FEM15 i FEM17, que se celebraran a Igualada el cap de
setmana del 12 i 13 de juny.
El FEM15 i el FEM13 s’han
assegurat matemàticament
la classificació per disputar
el Campionat de Catalunya
d’enguany. Així, se sumen al
FEM17 ‘A’ que va obtenir la
classificació directa ja fa unes
setmanes.
Amb aquestes classificacions,
el club igualadí fa història en
participar en els tres campionats de base que es disputa-

ran aquesta temporada. I precisament a casa, a Igualada,
que és on ha estat designada
la celebració d’aquests campionats.
Ja som en el tram final d’una
temporada molt difícil de tirar endavant a causa de la
pandèmia. L’Igualada Femení HCP considera que és una
temporada excel·lent, amb
la permanència del primer
equip a la OkLigaF, l’ascens
del segon equip, de Primera
Catalana a la màxima categoria d’hoquei patins català,
Nacional Catalana; i la classificació a cadascun dels campionats de Catalunya de base
femenina que se celebraran
justament a Igualada.
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Entrevista a Judit Lamolla i Sergi Alamillo, jugadora i entrenador de l’AnyTime Fitness CB Igualada

“Ara sí que hem de pensar en gran, no tenim res a perdre
i molt a guanyar”
BÀSQUET / MARC VERGÉS

L

’AnyTime Fitness CB
Igualada disputa aquest
divendres un partit històric. A partir de les 20:15h
s’enfronten al Camping Bianya Roser A, en el primer
partit de la final a 8 per aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2, la segona màxima
categoria estatal. Si guanyen
el partit d’avui divendres,
aquest dissabte disputaran
les semifinals (18:10h) i diumenge serà el torn de la final
(18:05h) o del partit pel tercer i quart lloc (16:00h). En
la prèvia d’aquesta fase final,
que es disputarà a Vic, hem
parlat amb la Judit Lamolla i
el Sergi Alamillo, jugadora i
entrenador del conjunt blau.
Quines són les sensacions
abans d’encarar aquesta fase
d’ascens?
Judit (J): Ara mateix són
súper positives. Estem eufòriques, tot i que fins aquesta
setmana no hem estat del tot
conscients del que havíem
aconseguit. Jo encara em pregunto com pot ser, ha anat tot
molt ràpid. Vam començar la
pretemporada a l’agost, però
després va venir l’aturada,
fins que al març comencem
finalment la competició. I en
dos mesos jugues molt pocs
partits, però molt exigents
i de cop ens plantem a una
fase d’ascens. Per altra banda,
ens adonem que som un bloc
molt sòlid, que fa dues temporades vam salvar la categoria in extremis en un tercer
partit de play-off i les fases
d’ara són el resultat de molt
temps de treball.
Sergi (S): Jo tinc unes sensacions positives. Ara tenim el
premi a la constància, a l’exigència que ens hem marcat. I
jugar aquestes fases per pujar sembla mentida, però és
molt complicat. Tenim una
oportunitat històrica per poder-ho lluitar. Sempre els he
dit a les jugadores que disputar una fase final a nivell de
Catalunya és molt difícil, en
qualsevol categoria. Com a
esportista, tant per les jugadores com pels entrenadors,
és el màxim. Tinc molt clar
que ens hi deixarem la pell.
L’equip té un estil de joc molt
definit i sempre lluitem tots
els partits fins a l’últim segon.
Hi arribeu amb bona dinà-

mica, amb tres victòries consecutives...
S: És cert, però més que les
victòries em quedo amb les
sensacions. Som un equip sòlid que en qualsevol moment
podem solucionar els partits.
Depenem del grup, no d’una
jugadora en concret, i crec
que aquesta és la gran virtut
del nostre equip.
J: Més enllà de les tres victòries crec que també és important que els tres partits han estat difícils. Arribem a les fases
patint per guanyar diversos
partits, ajustats fins al final i
crec que això ens ajuda a arribar mentalment molt preparades a aquesta final a vuit.
Ho comentaves abans, Sergi, sou un equip en què cada
partit pot destacar una jugadora diferent.
S: Quan vam entrar buscàvem
això, crear un grup de treball
en què tothom es senti important en el seu rol. És tan important la que juga 25 minuts
com la que ho fa 5. Totes les
jugadores ens donen una qualitat d’entrenament que, si no
hi fos, no podríem competir. I
en el bàsquet, no cal dir-ho, 5
minuts poden decidir moltes
coses.
A l’inici de temporada us
marcàveu assolir aquestes fases d’ascens?
J: No ho pensàvem i crec que
és la clau per haver arribat
fins aquí. El nostres objectiu
era ser un equip i això s’ha
aconseguit amb excel·lent. I la
prova és que aquelles jugadores que per motius personals,
per la pandèmia, han hagut
de deixar l’equip aquest any,
com la Clara Mas o la Carla
Escuert, tot i no ser-hi el dia
a dia ens han recolzat tant en
diversos partits com entrenaments. Per altra banda, amb
la situació actual ens anàvem
posant fites a curt termini. Poder començar a entrenar ja era
un privilegi, després la competició, etc. I posar el focus
en el dia a dia crec que ens ha
portat al punt on som. I ara sí
que hem de pensar en gran,
no tenim res a perdre i molt a
guanyar.
Us vau assegurar el bitllet
per aquesta fase d’ascens fa
dues setmanes, després de
guanyar al CB Valls. Heu
controlat més els contactes
socials aquests quinze dies

per evitar la possibilitat de
quedar-vos confinades?
J: N’hem estat conscients tota
la temporada, de fet, no només
aquests últims quinze dies. I la
prova és que no hem hagut de
suspendre cap partit per tenir
positius a l’equip. Hem estat
responsables, també per tot
allò que va més enllà del bàsquet, evidentment.
Qui és el rival que parteix
com a favorit en aquesta fase
final?
S: Dels vuit equips que hem
arribat a aquestes fases, n’hi
ha sis que tenen plantilles amb
molt de nivell: Lleida, Hospitalet, Sant Adrià, Cerdanyola,
Roser i Draft Gramenet. I després hi som nosaltres i el CN
Terrassa que estem preparades
per fer saltar la banca. No tenim res a perdre i aquest fet de
no tenir pressió ens pot anar
molt bé per competir. Venim
de quasi baixar fa dos anys a
tenir un equip molt competitiu, rejovenit però també amb
jugadores consolidades a la
categoria.
Judit, què sents després de
jugar tota la vida al CB Igua-

lada i ara disputar unes fases
d’ascens a Lliga Femenina 2?
J: Orgull. He viscut una mica
de tot i, en el meu cas, mai havia estat als equips més competitius del club, no he jugat
a preferent en categories de
formació, em vaig trencar els
lligaments creuats del genoll
a júnior de primer any. I ara,
arribar aquí amb la gent que
som ara, és brutal. No es pot
demanar més. Bé, de fet sí...
[riu], però s’ha d’anar passet
a passet.
La lesió de creuats que co-

mentes és la mateixa que es
va fer la Paula Guasch en
l’últim partit. Una llàstima
per a ella perdre’s aquesta
fase final, no?
J: Sí, ha estat una llàstima.
Ens ha ajudat molt des de
l’inici de la temporada i que
no pugui jugar aquest partits
ens sap molt greu.
S: Costa assimilar-ho, tant a
ella com a la resta de l’equip.
Però crec que ara tots tenim
al cap que tenim un motiu
més per competir aquesta
fase final.

Dues anoienques, campiones de
Catalunya de en categoria júnior
BÀSQUET / LA VEU

L

a igualadina Carlota
Díaz-Guerra i la torredana Agar Farrés es
van proclamar, aquest passat diumenge, campiones de
Catalunya Júnior preferent
amb el Basket Almeda. Les
del Baix Llobregat es van imposar al Barça CBS en la final per un ajustat 60-63, en

un partit que va necessitar
de pròrroga per a decidir el
títol.
Carlota Díaz-Guerra, formada al Club Basquet Igualada,
va jugar 30 minuts i va anotar nou punts, sent la segona màxima anotadora del
seu equip. Per la seva banda,
Agar Farrés, que també va
començar a jugar a bàsquet

al club igualadí, va jugar 20
minuts i va destacar per la
seva faceta rebotejadora.
Durant la temporada regular
la Carlota ha estat la màxima anotadora de tota la lliga
“Campeonato España Junior Preferente”. D’aquí unes
setmanes, entre el 23 i 30 de
juny, les dues anoienques lluitaran per proclamar-se campiones d’Espanya a Huelva.
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Quatre càmeres per fer un pas de gegant cap a
la “democratització de la digitalització” de l’esport igualadí
ESPORT / MARC VERGÉS

L

’Ajuntament d’Igualada, en conveni amb la
Fundació de la Unió de
Federacions d’Esports de Catalunya, serà la primera ciutat
en instal·lar quatre càmeres
d’intel·ligència artificial en
diverses pistes del complex
esportiu de Les Comes. L’objectiu d’aquest conveni pioner
és el de contribuir en l’impuls, el desenvolupament i la
implementació de la digitalització de l’esport català. En
aquest sentit, l’alcalde d’Igualada explica que la instal·lació
d’aquestes càmeres “suposa
una democratització de la di-
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gitalització de l’esport de casa
nostra”. A més, afegeix, “donarà una visibilitat molt gran
als equips igualadins sense
fer diferències entre esports,
categories o gèneres. Els clubs
podran inserir publicitat en
aquestes emissions i obtenir
beneficis directes de les retransmissions dels partits”.
Un dels clubs que es veurà
beneficiat per la instal·lació
d’aquesta tecnologia al complex esportiu de Les Comes,
és l’Igualada Vòlei Club. Des
de l’entitat estan molt il·lusionats amb aquest avenç. “Serà
un salt cap endavant brutal
respecte el que hi ha ara, que
som nosaltres qui hem de
portar la nostra càmera i intentar gravar des dels angles
que ens permeti la pista”, explica Jordi Rabell, representant del club igualadí.
Les càmeres no només serviran per retransmetre entrenaments i partits, sinó que
permetran als equips analitzar, amb intel·ligència artificial, les imatges i treure’n

Consulta més informació sobre aquestes activitats a les nostres xarxes

IGUALADAVOLEICLUB.CAT

una exhaustiva anàlisi: zones
calentes, moviment d’un jugador en concret, anàlisis de
jugades, etc. “Ens estalviarem
hores davant de l’ordinador
mirant els vídeo què fan i què
deixen de fer els jugadors, ara
seran les màquines qui ens
comptaran les estadístiques
que nosaltres volem”, explica
Rabell.
Al vòlei, per exemple, en un
partit es poden arribar a analitzar fins a 1.000 accions en
un sol partit, com diferents
tipus de sacs, blocs, recepcions o remats, entre molts altres aspectes. “Ara és impossible mirar-ho tot, així que si
ens ho fa una màquina molt
millor”, afegeix l’integrant del
vòlei igualadí.
Aquesta informació estadística, que serà d’us intern per
cada equip, permetrà fer un
salt qualitatiu als clubs amb
una tecnologia que fins ara
estava a l’abast només dels
grans equips esportius.
A més a més, aquest sistema
permetrà que les competicions federades, els esdeveniments esportius i els partits
de les Federacions esportives
de Catalunya siguin emesos
en directe a través de plataforma OTT SPORT+TV que
és de titularitat de la Fundació UFEC. Això permetrà
que no només s’emetin partits dels equips de categoria
sènior, sinó també l’esport de
base. Per Jordi Rabell això és
clau perquè “ens donarà molta més visibilitat, ens permetrà donar a conèixer esports
que és més difícil que s’emetin per la televisió com és el
cas del vòlei”.
Més enllà del vòlei, Marc Castells assegura que la resta de
clubs beneficiats per aques-

ta instal·lació de càmeres als
seus recintes esportius “han
vist que amb aquestes noves càmeres s’obren un munt
de possibilitats i de facilitats
per poder analitzar entrenaments i partits i tenir coneixement del rendiment, dels
punts forts i febles de l’equip
per millorar. A banda, amb la
possibilitat d’emetre les imatges a través d’internet i per la
plataforma de la UFEC, els
clubs tindran un increment
en la difusió democratitzant,
així, l’accés de l’esport local de
casa nostra des de qualsevol
punt del món”.
Per la seva banda, la presidenta de la Fundació UFEC,
Isabel Pérez, agraeix l’aposta
ferma de l’Ajuntament d’Igualada i confirma que “serà la
primera ciutat que implementa aquest tipus de càmera
a les seves pistes esportives”.
Pérez explica que aquesta
nova tecnologia farà la “vida
més fàcil als clubs i significarà
un abans i desprès en la pràctica esportiva tant per la digitalització de les dades com
per la possibilitat d’emetre i
monetitzar els partits”.
Les quatre càmeres es col·locaran a la pista d’hoquei i la
Sala de Barri del Poliesportiu de Les Comes, una altra
al camp de futbol i la quarta
al nou poliesportiu. Durant
l’estiu s’aniran calibrant, per
tal que estiguin plenament
operatives al setembre, a l’inici de temporada. Marc Castells, però, no descarta que se
n’instal·lin en altres recintes
esportius més endavant, “volem veure com funcionen i
saber com els clubs aprofiten
aquesta tecnologia per veure
si en un futur cal ampliar el
nombre de càmeres”, explica.
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El CPP Igualada perd en un partit
ajustadíssim i baixa a 3a estatal
TENNIS TAULA / LA VEU

E

l passat dissabte 22 de
maig a la sala de tennis taula de les Comes
el CPP Igualada jugava un
dels partits més importants
de la seva història recent, un
playoff de descens. Partits
així normalment no es juguen, ja que en lliga regular
normalment hi ha playoff
d’ascens, però de descens
quasi bé mai, es baixa directament en funció de com
hagi anat la lliga. Aquesta
temporada, però, al tenir la
lliga un format més reduït,
es va decidir que hi hauria
playoff de descens, i el CPPI,
quedant 4t del seu grup, havia de jugar-se el tot pel tot
amb el CTT Mollerussa, 5è
de l’altre grup de 2a Estatal.
El CTT Mollerussa presentava el seu millor equip possible, amb Marc Miró, Cristian

Fernández i el romanès Lucian Razvam. El CPPI també presentava el seu equip
titular amb els jugadors més
en forma actualment, David
Vinyals, Dani Luco i Néstor
Troncoso. Destacar també
l’assistència força nombrosa
de públic, donant suport i
escalf en tot moment.
El partit va començar amb un
partit trepidant entre Luco i
Fernández, on s’arribava en
un emocionant 5è 11 i aquí el
jugador visitant aconseguia
remontar un 7-3 en contra
al marcador per imposar-se
finalment al jugador local.
Després, Razvam es desfeia
en més facilitat de la prevista
de Troncoso. El CPPI havia
de començar a puntuar si
volia salvar-se, i així ho feia
un esplèndid David Vinyals
amb un contundent 3-0 contra Miró. Luco empatava el
marcador després d’un altre

3-0 força ajustat contra Razvam i arribava el partit decisiu. Amb un 3-1 pels igualadins, s’aconseguia l’anhelada
permanència, ja que en cas
d’empat es comptarien els
11’s de cada equip i el CPPI
en això anava millor. Vinyals
va començar fortíssim, guanyant els 2 primers 11’s. El
jugador del Mollerussa guanyava els 2 següents, i en el
5è i definitiu 11 Vinyals va
tenir 2 pilotes de partit però
no les va poder rematar, perdent finalment. Tot quedava
a expenses de l’últim partit,
on la victòria encara donava la permanència al CPPI.
Troncoso va començar
d’una manera contundent,
guanyant el primer 11 per
11-4, però a partir d’aquí
les coses es van començar a
torçar perdent els altres 11’s
i fent inevitable el descens
de categoria.

Josep M. Lagunas (CAI) fa bronze
al Campionat d’Espanya Màster de
Pentatló de Llançament

Aquest diumenge, a
Piera, hi haurà un esprint
intermedi de la reVolta

CICLISME / JOSEP M. VIDAL

A

mb sortida i arribada
a Sant Cugat del Vallès, aquest diumenge
es disputarà la segona edició
de la reVolta femenina, carrera agermanada amb la Volta
Ciclista a Catalunya.
La guanyadora de la primera
edició fou la nord-americana
Lauren Stephens. Enguany, hi
participaran un centenar de
ciclistes entre catalanes, estatals i estrangeres.
El recorregut consta de 97
km, travessant quatre comarques; Vallès Occidental, Baix
Llobregat, Anoia i Alt Pene-

dès. Pel que fa a l’Anoia, les
corredores passaran pels municipis de Masquefa i Piera.
A Piera hi haurà un Esprint
Intermedi situat davant el n.
45 de la Carretera d’Igualada. L’horari de pas aproximat
serà entre les onze i un quart
de dotze del migdia d’aquest
diumenge.
Tot fa presagiar que en pocs
anys la reVolta catalana formarà part de les proves més
prestigioses del calendari internacional, ja que compta
amb el suport de la seva germana Volta a Catalunya i que
després del Tour i del Giro és
la tercera europea més antiga.

Bona actuació dels
atletes del CAI al Miting
de Mollet

ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes veterans del
C.A.Igualada
Petromiralles, Josep M. Lagunas i Ramon Sánchez, van
assolir la medalla de Bronze
i el 4t lloc respectivament
en categoria M-40, al Campionat d’Espanya Màster de
Pentatló de Llançaments,
disputat dissabte i diumenge a l’Estadi Josep Molins de
Sabadell, conjuntament amb

el Campionat estatal de Combinades, 10.000 m.ll. i Milla
Màster, que comptaren amb
la participació dels atletes estatals capdavanters, i amb les
mesures de seguretat corresponents per la Covid-19.
Josep M. Lagunas era 3r i
Bronze en M-40, assolint els
següents parcials en les 5 proves de la combinada: Martell:
37,06 m./ Pes: 11,20 m. / Disc:
36,86 m. / Javelina: 33,20 m. /
Martell Pesat: 10,82 m. - To-

tal: 2.790 punts, assolint un
nou rècord d’Igualada Absolut, superant els 2.778 p. de
Ramon Sánchez - CAI - del
passat 9 de Maig a Palafrugell.
Ramon Sànchez Piqué era 4t
en M-40, assolint els següents
parcials en les 5 proves de la
combinada: Martell: 34,46
m./ Pes: 12,62 m. / Disc: 34,08
m. / Javelina: 30,24 m. / Martell Pesat: 11,71 m. - Total:
2.784 punts, a únicament 6
punts del bronze.

ATLETISME / LA VEU

Q

uatre atletes del
C.A.Igualada Petromiralles van participar en les proves respectives
corresponents al 4t Miting
Ciutat de Mollet, que es va
dur a terme divendres, 21 de
Maig a la tarda/vespre a les
pistes de la Pedra Salvadora
de Mollet del Vallès, amb la
participació de destacats atletes catalans.

Inscriu-te al

IGUALADA BASKETBALL SUMMER CAMP
del 4 al 9 de juliol a Sant Guim de Freixenet
El primer campus amb pernoctació fora de la ciutat
Més info: clubbasquetigualada.cat

Les proves tingueren les mesures de seguretat habituals
per la covid-19.
Ramon Linares era 7è a la
final “A” dels 1.500 m.ll.,
amb 3’50”21. El Sub-23
Gerard Bou s’imposava a la
final “B” dels 1.500 m.ll.,
amb 4’01”85, seguit del Sub23 Gerard Suriol, 8è amb
4’17”35.
La Sub-23 Marina Suria, s’imposava a la final “B” dels 1.500
m.ll. fem., amb 5’14”94.
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Bttrus UECANOIA: d’Igualada a Sant V Trofeu “ Gimnàstic
Llorenç de Morunys
Summer” organitzat pel
xadors. Va seguir cap a Pinós 20% que duia a coronar el Club Gimnàstic
i El Miracle, per arribar a Sol- Coll de Jou (1.460m).
quest passat cap de sona a l’hora de dinar.
Després d’aquí 40 minuts de
Ballerina a Can Titó
setmana es va dur a A partir d’aquí el paisatge ja baixada per corriols especBTT / LA VEU

A

terme una de les rutes
clàssiques del club, d’Igualada
a Sant Llorenç de Morunys en
btt, 110km i 3.025m de desnivell positiu. Fins a 14 membres de l’entitat (4 amb bicicleta elèctrica) van prendre
la sortida el dissabte al matí.
La ruta va sortir d’Igualada
amb direcció Sant Pere Sallavinera per encarar la primera
pujada important del dia, la
que duu fins el Castell de Boi-

canvia amb estampes típiques de la primavera al Pre
Pirineu. La pujada fins Sarri torna va posar a prova les
cames. A Sarri els esperava
l’equip d’assistència amb un
avituallament per recuperar
forces.
Reiniciada la ruta van pujar
cap a la Riera de Canalda per
encarar la pujada de 3 km
amb una pendent sostinguda del 14% i amb rampes del

taculars, que van fer oblidar
els 110km i les més de 8 hores pedalant. La ruta va acabar al Càmping Morunys on
els participants que van voler
s’hi van quedar a dormir.
Bttrus UECANOIA organitza
sortides setmanalment pels
membres de l’entitat anoienca, i activitats com aquesta un
parell o tres cops l’any. Més
informació a:
www.uecanoia.cat

Remuntada i victòria
per l’Handbol Igualada
dura i efectiva i a l’Igualada
li costava molt arribar a la
n el partit que es va porteria contrària. Els tirs a
jugar el diumenge Sa- portaria dels grocs eren sembadell, l’Handbol Igua- pre molt complicats, degut
lada es va imposar al OAR a la bona defensa de l’OAR i
Gràcia Sabadell.
aquesta primera part va ser
Encontre molt important per molt difícil per l’equip igualal’Igualada per que es jugava dí. Hi va haver moments en
aconseguir el primer lloc del què l’equip anoienc perdia de
grup en aquesta primera fase. 6 i 7 gols. L’Igualada, però, no
D’entrada, el partit va comen- va perdre els nervis i va anar
çat malament per l’equip de recuperant-se en el marcador
l’Anoia, ja que l’OAR Sabadell i arribat al final del primer
ANUNCI
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va plantejar
una
defensa molt
període
el marcador era de 14
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a 11 a favor del OAR.
En la represa, de l’Igualada va
canviar i al minut 15 ja havia
aconseguit igualar el marcador, cosa que va fer que l’equip
del Vallés es descentrés totalment. A partir d’aquí, l’Igualada va desplegar un joc molt
agressiu tant en defensa com
en atac i va anar deixant enrere en el marcador a l’OAR
El partit acabava amb un resultat ajustat de 26 a 28 per
l’Igualada, però amb molt de
mèrit pels jugadors igualadins

CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

Els de sempre!

CM

MY

CY

E

l passat diumenge va
tenir lloc el Trofeu
“Gimnàstic Summer
2021” al poliesportiu de
Can Titó organitzat pel Club
Gimnàstic Ballerina. Van
participar-hi una vintena de
clubs d’arreu de Catalunya
amb més de 150 gimnastes,
tot i ser diferent a causa de
les restriccions, gimnastes i
públic van tornar de nou a
la competició i a viure totes
les sensacions d’una jornada
presencial d’aquest esport.
La gimnastes representants
del Club que van participar
en la jornada van fer una
gran competició i van gaudir amb gran passió del seu
exercici a pista, aconseguint
grans resultats en cada categoria, aquest son:
Categoria Prebenjamí B: Daniela Vera i Paula Vitoria,
Campiona i subcampiona
respectivament en la seva
categoria, totes dues van enamorar al públic amb la seva
simpatia i expressió a l’hora
d’executar el seu exercici a
pista.
Categoria Benjamí B: Carlota Ranchal, Abril Quintana
i Claudia Pérez, assolint les
tres posicions del podi respectivament. Les tres gimnastes van brillar a la pista
realitzant un gran exercici
cadascuna.
Categoria Aleví B: Èlia
Múñoz es va proclamar subcampiona en la seva categoria, gràcies a la competició
realitzant el seu exercici amb

I també Del nostre EXCLUSIU

CANELONS
GOURMET

Y
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una molt bona execució.
Categoria Infantil B: Berta
Tiana, Ainara Busquets, Judith Guillén i Eva Beltràn,
aconseguint l’or, plata, la
quarta i sisena posició. Gran
competició de totes demostrant una gran força, expressió i tècnica a pista.
Categoria Cadet B: Judit Vitoria es va proclamar subcampiona en la seva categoria. Amb aparell, cèrcol,
va realitzar un gran exercici
assolint aquesta merescuda
posició.
Categoria Cadet A: Gemma
Rodríguez, amb l´aparell de
cinta, va assolir el bronze
en la seva categoria, fent un
molt bon exercici a pista.
Categoria Juvenil B: Duna
Monroy amb cèrcol es va
proclamar subcampiona en
la seva categoria, realitzant
una bona competició amb un
gran exercici a pista.
Categoria Infantil A: Martina Quintana va quedar en
quarta posició, amb aparell
de maces, va brillar a pista
realitzant el seu exercici amb
la expressió que la caracteritza.
I per finalitzar, Paula Mensa( Juvenil Base) amb maces
assolí l’or en la categoria, realitzant un exercici complex
amb una gran tècnica.
Des del club es vol felicitar
a gimnastes i cos tècnic per
la gran feina i agrair a les famílies, gimnastes, a l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i personal de Can Titó que
fan possible l’organització
d’aquests esdeveniments.

Truca' ns!

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

938 044 834

K

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

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

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com
www.bonacuinaselecta.com
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www.rendaurbana.cat

Dies de Mostra Igualada, dies de teatre
TEATRE / LA VEU

D

imecres, amb la jornada adreçada als professionals del sector, va
començar la 32 Mostra Igualada. I ahir dijous al vespre va
tenir lloc l’espectacle inaugural
Jaleiu, de Guillem Albà & La
marabunta.
Una celebració anual que enriqueix Igualada i l’Anoia i que
compta amb diverses accions
adreçades exclusivament al públic local. Enguany la Mostra
estrena un Grup de Participació Jove, els alumnes de l’escola Garcia Fossas participaran
en un taller amb la companyia
Colectivo Lamajara que culminarà amb la seva participació en
l’espectacle Labranza Kids, una
vuitantena de voluntaris participaran activament en l’organització de la Mostra i més de 800
alumnes de 15 escoles partici-

paran a La Mostra a les escoles.
A més, l’Ajuntament d’Igualada
i Igualada Comerç han impulsat el 9è Concurs d’Aparadors
de la Mostra i la Mostra i el
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament han tancat
un acord de col·laboració per
lliurar una vintena d’entrades a
famílies vulnerables de la ciutat.
Alumnes del Garcia Fossas
participen en l’espectacle Labranza Kids
Alumnes de l’escola Garcia Fossas d’Igualada participaran en
l’espectacle Labranza Kids de la
companyia Colectivo Lamajara. La peça es representarà avui
divendres 28 i el dissabte 29 de
maig 28 de març a La Cotonera.
La setmana abans de la Mostra,
la companyia haurà realitzat un
taller amb els alumnes a la mateixa escola. A través d’aquesta
experiència col·lectiva els parti-

cipants podran viure en primera persona com es duu a terme
una creació dalt de l’escenari i
com treballen els coreògrafs i
els ballarins.
Labranza Kids és una proposta pensada per a infants de 6 a
12 i de 13 a 16 anys que utilitza
la figura del pagès i l’artista per
identificar les semblances en els
dos camps i veure com aquestes
conviuen.
La Mostra a les escoles
Ahir dijous 27 i el divendres 28
de maig, alumnes dels centres
educatius d’Igualada seran els
primers espectadors de luxe de
la Mostra Igualada. En total hi
assistiran més de 800 alumnes
d’una quinzena d’escoles i instituts d’Igualada.
Una vuitantena de voluntaris
participen activament en l’organització de la Mostra

Cada edició formen part de
l’equip de voluntaris una vuitantena de persones. El voluntariat és una peça clau en
l’organització de la Mostra.
S’ocupa del control d’espais,
l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre
altres funcions coordinades
amb el suport del Grup Xarxa
Igualada. L’edat mínima per
ser voluntari és de setze anys.
Enguany, a causa de la crisi sanitària de la covid-19 que ha
obligat a replantejar el format
de la Mostra, no s’ha obert
convocatòria de Famílies acollidores per allotjar artistes a
casa.
9a edició del Concurs d’Aparadors
Aquest any els comerços
d’Igualada tornaran a lluir un
bocí de Mostra reproduint,

amb un toc d’imaginació i creativitat, un dels diversos gèneres escènics que acull la fira.
Una vintena de botigues s’han
sumat al repte de participar en
el Concurs d’aparadors de la
Mostra que, per 9è any consecutiu, convoca l’Ajuntament
d’Igualada per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.
Els aparadors s’exposaran del
26 al 30 de maig i comptaran
amb un distintiu que acreditarà la seva participació en el
concurs. El divendres 28 de
maig a la tarda, un jurat integrat per persones vinculades
a la Mostra i al món de l’art
premiarà els tres guanyadors
per tal que durant el cap de
setmana tothom tingui ocasió
de visitar-los. Els premis pels
establiments guanyadors del
concurs són un primer premi
de 400 €, un segon premi de 250
€ i un tercer premi de 150 €.

Els nois i noies, implicats cent per cent a La Mostra
amb el Grup de Participació Jove
TEATRE / CRISTINA ROMA
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a Mostra d’aquest any
estrena un grup de participació jove format
per una vintena de nois i noies
de la comarca a qui els agrada
el món de les arts escèniques i
volen conèixer-lo millor.
Tal com explica la coordinadora del grup de La Mostra,
Clara Matas “aquest grup fa
cosa d’un mes que hem començat a treballar, però hem
de tenir en compte que és un
projecte que va arrencar fa
unes tres edicions amb l’anterior equip artístic, tot i que
funcionava d’una manera diferent. L’objectiu de treball del
grup és anar a veure espectacles, conèixer la Mostra des de
dins (l’equip que hi ha, com
es construeix, com es programa...), conèixer la diversitat
que hi ha d’espectacles, especialment aquells que estan
adreçats a un públic de més
de 14 anys. Aquests nois i noies -explica la Marta- durant
quatre dies estaran veient una
mitjana de 4-5 espectacles per
dia repartits en grups i en alguns d’ells provarem de parlar
amb les companyies perquè

ens expliquin com ha estat
el procés de creació i que els
puguin efectuar preguntes”.
Aquest treball que faran els joves té una doble direcció. “Ells
encara estan poc entrenats,
encara han vist pocs espectacles -comenta la Marta- per
tant aquests dies serà un curs
intensiu i el que intentem es
que aprenguin a veure espectacles, que agafin una mirada crítica i que ens expliquin
com ho han vist i així potser

de cara a la propera edició de
La Mostra intentarem treballar amb la seva ajuda a l’hora de programar per al públic
jove”. Aquests dies són el tret
de sortida i a partir del juny
es configurarà un calendari de
sortides per anar a veure espectacles durant l’any. “Una de
les idees és que ells puguin fer
de prescriptors, d’influencers,
a altres joves per animar-los a
gaudir de les arts escèniques,
un espai poc conegut per ado-

lescents i joves”.
La Martina i la Julia, tenen 12
i 13 anys i en formen part. En
el seu cas el teatre sempre els
ha agradat i quan van saber
que es formava el grup no van
dubtar a entrar-hi. Malgrat
que elles sí que van a vegades
al teatre el seu entorn no. Van
conèixer Joves La Mostra a
través d’Instagram i com que
“el teatre m’agrada des de petita” explica la Júlia, “ha estat
molt divertit poder entrar-hi i

ens servirà per poder explicar
als nostres amics com és el teatre i a veure si així n’animem
a alguns”.
La Nàstia i la Laia tenen 17 i
18 anys i també formen part
del grup. En aquest cas totes
dues estudien el Batxillerat
Escènic on els van explicar
aquests projecte. “Quan ho
vam saber ens vam apuntar de
seguida perquè és una oportunitat molt bona per a nosaltres, de manera que podrem
veure com funciona el món
de les arts escèniques des de
dins”, explica la Laia. Ambdues reconeixen però que la
seva generació va molt poc al
teatre i només en pocs casos,
quan la família o l’entorn tiba,
els joves hi van. Tant la Nàstia com la Laia pensen que “és
important que sigui una persona com tu, de la teva mateixa edat, la que et recomani i
t’engresqui a anar a veure un
espectacle, la creuràs molt
més que si ho fa un pare o
un professor”. “I la possibilitat que ens dona aquesta experiència de conèixer el teatre
per dins” explica la Nàstia, “és
una oportunitat única”.
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L’Estival de Jazz celebrarà la 9a edició del 10 al 19 de
juny a Igualada
MÚSICA / LA VEU

D

el 10 al 19 de juny
tindrà lloc la novena edició de l’Estival
de Jazz a la ciutat d’Igualada,
tornant així a la seva època
habitual després dels canvis
al 2020 obligats per la pandèmia. Serà un festival adaptat a les mesures de seguretat necessàries marcades pel
PROCICAT per fer que la
cultura no s’aturi i el jazz no
deixi de sonar a Igualada
Com a primer acte, el dijous 10 de juny al Pati de
l’Ateneu podrem gaudir del
film “Miles Ahead”, biopic
del llegendari músic de jazz
Miles Davis. El tret de sortida dels concerts d’enguany
serà el dia 11 de juny a càrrec de la innovadora proposta Inhumankind, estrenant
també una nova ubicació al
festival, el Rec on Fire. El dia
12 el programa seguirà amb
el swing enrèrgic y elaborat
dels Bop Collective liderats
per la saxofonista Irene Reig,
que actuaran al Fortí de Sant

Malgrat que el festival està adaptat a la
situació actual, des
de l’organització s’ha
vetllat per la qualitat
i la diversitat d’estils
que caracteritzen
l’Estival de Jazz
Magí. Amb aquesta actuació
l’espai enjardinat del Fortí
s’estrena com a escenari de
concerts. El dia 18 a l’Ateneu
Igualadí, el trio de la pianista i cantant Lucía Fumero
ens oferirà la seva música
original plena de vitalitat i
aire fresc. Com a cloenda
del festival, el dissabte 19 de
juny per una banda tindrem
la presentació de la Josa Jazz
Band a les 13h al pati del
Museu de la Pell i per últim,
gaudirem del clàssic Carta
Blanca que tindrà lloc com
sempre al Teatre de l’Aurora
a les 20h, aquest any la protagonista serà la jove i sorprenent pianista Clara Lai.

Les entrades s’hauran de reservar i comprar prèviament
per poder controlar els aforaments. Podreu trobar més
informació sobre els actes,
així com també sobre la reserva i compra d’entrades a la
pàgina web www.estivaldejazz.cat.
En la presentació del festi-

val, el regidor de Promoció
Cultural ha destacat “l’aposta
de l’ajuntament i l’organització per tornar a fer el festival
adaptat a la situació actual
però mantenint la qualitat i la
diversitat d’estils que es presenten al programa d’aquesta
9a edició de l’Estival”.
L’Estival de Jazz és una pro-

ducció de l’associació Tocats de Jazz i compta amb
el suport de l’Ajuntament
d’Igualada i el patrocini i
col·laboració del Cine Club
d’Igualada,
Ultramagic,
Supermas, Creaggia, Kine,
Grup Carles, La Lenta, Teatre de l’Aurora, Rec On Fire
i Underpool.

Un mes de juny ple d’activitats a la Biblioteca
LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada dona la benvinguda al bon temps
amb activitats diverses durant
el mes de juny. Per començar,
el dissabte 5 de juny a les 12
del migdia la Federació del
Seguici Tradicional Històric d’Igualada hi farà la presentació del llibre «L’ou com
balla. L’efímer, el Corpus i la
Catedral» de l’historiador Nil
Rider. El llibre repassa la història de l’ou com balla, un dels
elements festius més singulars
de Barcelona, que ha distingit
la diada de Corpus d’ençà de
l’any 1637. També es parlarà
de la festa del Corpus a Igualada, al Barri de la Font Vella,
que fa possible que puguem
gaudir de la tradició de l’Ou
com balla a la Plaça Pius XII
des de fa gairebé 50 anys.
La mateixa setmana, el dimarts 8 de juny a les 7 de la
tarda, el psicòleg igualadí José
Fernández Aguado i l’escriptora Roser Lorite presentaran
els seus nous llibres, «Las relaciones respetuosas, auténticas

y libres», i «Trufas para Cruz»
i conversaran sobre les relacions de parella i humanes en
general. Dissabte 12 de juny
a les 11 del matí, l’escriptora Montse Barderi visitarà el
Club de Filosofia de la Biblioteca per parlar amb els assistents del seu llibre «Manual

d’amor aristotèlic per a dones
del segle XXI».
Dilluns 14 de juny a les 7 de
la tarda Laura Garcia farà el
darrer taller Booklife de prescripció literària amb novel·les
que tracten temes universals
com la il·lusió i l’esperança.
Dimarts 15 a la mateixa hora,

Òmnium Cultural presenta
la traducció catalana d’«Una
altra vida encara» i «Mares i
fills» de l’escriptor grec Theodor Kallifatides, editats per
Galaxia Gutemberg. Aquesta presentació anirà a càrrec
de Maria Enrich i comptarà
amb la traductora del text,

Montserrat Camps i acompanyament musical en directe.
Finalment, dijous 17 de juny,
també a les 7 de la tarda el penedesenc Robert Monzonis
presentarà la seva primera novel·la, «Amor d’Iu».
Tots els actes són gratuïts i
obert a tothom però per tal
de complir amb les mesures
sanitàries, les places seran limitades i caldrà fer una inscripció prèvia per assistir-hi;
per correu electrònic a b.igualada.c@diba.cat, per telèfon
al 938049077 o bé presencialment a la Biblioteca.
D’altra banda, del 3 al 23 de
juny, la sala d’exposicions de la
Biblioteca acollirà l’exposició
«Visca la revolució» organitzada pel Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil (CliijCAT).
La mostra repassa contes que
al llarg de la història han parlat
de les revolucions ja sigui de
forma col·lectiva o individual,
de revolucions minúscules i
íntimes, o sobre les majúscules i generals. Revolucions que
trenquen una llança a favor
dels canvis i de les millores de
tot allò que ens envolta.

42

| CULTURA

Divendres, 28 de maig de 2021

Tornen els concerts a la capelleta de la La Sala Municipal acull
una exposició de l’agència
Mare de Déu de Montserrat
de publicitat Quartada
al costat de la llibreria) amb crear un quintet vocal. InteMÚSICA / LA VEU

D

ivendres vinent dia
28 de maig, a les 7 de
la tarda, organitzat
per Llegim...? Llibreria i l’entitat Contrapunt dins el projecte Anacrusi es tindrà l’ocasió de gaudir d’un concert de
luxe a la Capelleta de la Mare
de Déu de Montserrat d’Igualada (Passatge Capità Galí, 4,

el Quintet Momentum que
oferirà “Una passejada pel
Renaixement musical” amb
obres de T.L. de Victòria, Palestrina, Purcell, Praetorius,
Schütz, Juan de la Encina,
Monteverdi, entre altres.
El Quintet Momentum neix
de la inquietud de cinc cantants del Conservatori Superior de Música del Liceu per

grat per les sopranos Nerea
López i Andrea Agustin, la
Mezzosoprano Maria Batlle,
el tenor vinculat a la nostra
ciutat, Marc Gargallo, i el baríton, Jordi Ferrer, que han
treballat sota el mestratge de
l’insigne mestre de capella i
organista David Malet i fa un
any que exploren l’expressivitat i mal·leabilitat sonora de
la formació de quintet vocal.
El seu repertori se centra en
la música renaixentista i barroca, però també cerquen explorar la música de compositors contemporanis.
El concert tindrà lloc amb totes les mesures de seguretat i
s’obriran les portes de la capelleta de bat a bat perquè el
so del quintet vocal penetri a
tots els racons del corraló se’n
pugui gaudir des de qualsevol
punt a l’aire lliure. Concert
imprescindible per a tots els
amants de la música vocal.

Il·lusionant inici de les Nits Musicals
de la Brufaganya

EXPOSICIONS / LA VEU

L

’agència de publicitat
i marketing igualadina Quartada realitzarà
una exposició amb motiu del
Premi Disseny Igualada atorgat l’any 2019. L’esdeveniment
tindrà lloc del 27 de maig al
13 de juny a la Sala municipal
d’exposicions d’Igualada.
L’exposició duu per nom
“Simbiosi” i pretén donar a
conèixer la relació que ha
teixit Quartada amb tots els
projectes que ha treballat colze a colze al llarg dels darrers
anys. La força que uneix les
dues parts és fruit de la passió
que cadascuna d’elles sent en
el moment de tirar endavant
noves iniciatives. Així doncs,

la passió és l’eix vertebrador de
l’exposició, entès com l’ingredient que els mou per poder
mostrar la seva millor versió
davant de qualsevol repte.
A més a més, el format innovador de l’esdeveniment
ofereix l’oportunitat de descobrir tot el que s’amaga darrere d’aquesta relació a través
d’una web que estarà oberta mentre duri l’exposició:
https://www.quartada.com/
simbiosi/
L’exposició està organitzada
pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada amb la col·laboració de disseny=igualada,
DISSENY MARKED i LaGaspar escola municipal
d’art i disseny.

Els incendis de sisena
generació, a l’AUGA
XERRADA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU
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es nombroses inscripcions prèvies que hi havia
per assistir al concert ja
feien intuir el que tots sabem:
que tenim ganes de deixar enrere aquest temps tan problemàtic
que hem viscut des del mes de
març de l’any passat i de participar en activitats les col·lectives
que tan enyoràvem.
Per això no va sorprendre que
l’afluència de gent al primer
concert de les Nits Musicals
de la Brufaganya fos més que
notable ja que el santuari es va
omplir, tenint en compte però,
que l’aforament estava limitat al
50% tal com estava establert per
l’autoritat sanitària.
L’Orquestra de Cambra Terrassa48, que ja va actuar a Sant
Magí l’any 2015, va ser l’encarregada d’obrir la temporada amb

un interessant repertori. Durant
el concert en Quim Térmens,
director de l’OCT48, ens va explicar abastament cadascuna de
les peces que anava desgranant
l’orquestra i ens va fer reviure
una mena de passeig pels carrer
de la ciutat de Praga i pel país
dels bohemis. Música alegre i
viva de Fratisek Jiránek a l’estil
d’Antonio Vivaldi, o melodies
gairebé fantasmagòriques de
Luigi Boccherini que tan recordava l’escena del fantasma
del Commendatore en l’òpera Don Giovanni de Mozart.
Sense oblidar les airoses danses hongareses de Brahms i la
gran obra de que donava títol
al concert: Bohemian Rhapsody de Fredie Mercury.
Els aplaudiments van ser llargs
i sincers amb el públic posat
dempeus una bona estona i
amb comentaris elogiosos de

les interpretacions que acabaven d’escoltar.
Les recomanacions de les autoritats sanitàries recomanaven
encara de que no se servís ni
el berenar d’abans del concert ni la xocolata desfeta de
després. Per això l’acte va començar a les 7 de la tarda. Tot
i així, donat que la pandèmia
està clarament a la baixa i que
les vacunacions massives estan
donant resultat es valorarà si
en les properes vegades es pot
recuperar.
El proper concert del festival
serà el dissabte 12 de juny a dos
quarts de deu de la nit. El programa: “L’Octet de Mendelssohn” a càrrec dels quartets Teixidor i Altimira. Podeu reservar
entrades al web www.brufaganya.cat. Donada la situació de
pandèmia és obligat fer reserva
prèvia per assistir-hi.

D

imarts, a 2/4 de 4 de
la tarda per Canal
Taronja, la sessió de
l’AUGA estarà dedicada als incendis i anirà a càrrec de Marc
Castellnou.
Els grans incendis que els últims anys han cremat milers
d’hectàrees a Portugal, Califòrnia o Austràlia en pocs dies
no són cap excepció, sinó una
tendència. L’emergència climàtica i l’abandonament de
la gestió forestal són l’espurna
dels anomenats megaincendis
o incendis de sisena generació
i Catalunya també corre perill
de patir-ne.
Marc Castellnou (Tivissa,
1972), és Enginyer Forestal i
Màster en Incendis Forestal.
actualment és Inspector del
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de
l’Àrea del Grup d’Actuació Forestal (GRAF). Compagina la
seva activitat professional amb

les classes a la Universitat de
Lleida i és President del Patronat de la Fundació Pau Costa.
És analista de referència d’incendis forestals a tot el món i
investigador dels focs que l’assolen.
Va ser premiat el 2015 amb el
Safety Award per la IAWF (International Association of Wildlland Fire) als USA. Ha collaborat en la creació d’equips
d’anàlisi d’incendis forestals
a Espanya, Portugal, França i
Regne Unit. També coordina
projectes d’investigació en els
camps de la modelització de
combustibles, ecologia del foc
i gestió d’incendis.
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El Zoom Festival obre les inscripcions de la 19a edició
El Festival aposta per
una categoria per a videojocs com a novetat

AUDIOVISUAL / LA VEU

E

l Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de
Catalunya obre les inscripcions per la seva 19a edició,
que tindrà lloc del 23 al 28 de
novembre a Igualada, Barcelona i online. Com a novetat,
el festival igualadí inclou els
videojocs com a nova categoria a la Secció Oficial. Així
doncs, productores, televisions, i professionals independents de tot el món ja poden
presentar els seus programes,
formats, produccions o videojocs al festival. Les inscripcions estaran obertes fins al 30
de juliol de 2021 i es poden
fer a través de la web zoomfestival.org i festhome.com,
on també es poden consultar
les bases del festival.
Amb l’estrena de la categoria
de videojocs, seran sis les categories que contempla el festival: entreteniment, oberta a
concursos, reality shows, talk
shows, factual magazines, late
shows i programes d’humor;
informatius, amb telenotíci-

es, reportatges, debats, entrevistes i especials informatius;
programes culturals i divulgatius, com documentals i
programes musicals i educatius; esports, que engloba tant
programes com retransmissions; ficció, categoria oberta a
Tvmovies, minisèries i sèries;
i videojocs, oberta a tots els
gèneres.
D’entre tots els projectes pre-

sentats se seleccionaran els
continguts que optaran als
Premis Zoom que atorgarà
un jurat format per professionals del sector: millor format d’Entreteniment, millor
Ficció, millor programa d’Informatius, millor programa
Cultural&Divulgatiu, millor
programa d’Esports i millor
Videojoc. D’altra banda, el
Zoom Festival estrena, tam-

EXPOSICIONS
CUIRASSES

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

SIMBIOSI. PREMI
DE DISSENY
GASPAR CAMPS 2019

L’agència de publicitat igualadina Quartada
presenta una exposició que sota el nom de
Simbiosi dóna a conèixer la relació que ha
teixit Quartada amb tots els projectes que
han fet en els darrers anys.
Del 27 de maig al 13 de juny a la Sala Municipal d’Exposicions

VEURE O MIRAR.
RETRATS A PRESÓ

FOTOGRAFIANT
ELS TRES TOMBS

Selecció de les fotografies premiades en les
40 edicions del concurs fotogràfic “Típics
Tres Tombs” i del concurs d’enguany “Recordant els Tres Tombs d’Igualada”.
De l’1 al 30 de maig a al sala d’exposicions del Museu de la Pell

PETITS PAISATGES
PINTATS

de Montserrat Oliva i Segura
Paisatges de petit format pintats en algun 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

ESPÈCIMEN TIPOGRÀFIC

L’alumnat de 2n curs de Gràfica PubliciExposició del Taller de Fotografia del Centre tària ha escollit una tipografia incorporant la imatge del seu autor
Penitenciari Lledoners..
De l’1 al 31 de maig a al sala d’exposiciDel 5 al 30 de maig al Museu de la Pell
ons de la Gaspar

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

TENIEN ALES PER VOLAR

Sol Vidal
Exposició de pintures inspirades en unes postals
enviades per dos aviadors catalans a principis
de segle XX. Aeronàutica i art en un sol espai.
Del 14 de maig al 4 de juny a la sala polivalent
de la Teneria

bé, un nou guardó, el Premi
Millor Streamer, que es decidirà per votació popular a través de les xarxes socials. Així
mateix, la direcció del Zoom
Festival atorgarà el Premi
d’Honor, que en passades edicions han rebut persones com
Jordi Évole, Mari Pau Huguet
o Canal #0 de Movistar.
De cara a la 19a edició, el
Zoom Festival Internacional
de Continguts Audiovisuals
de Catalunya es proposa recuperar la presencialitat de
l’esdeveniment, sempre que

la situació sanitària ho permeti. Tot i així, des de l’organització es valora mantenir
algunes activitats en línia que
van tenir bona acollida com,
per exemple, la possibilitat
de seguir les ZoomClass en
streaming (a més de presencialment), o poder visualitzar alguns continguts de la
Secció Oficial a través de la
web del Zoom Festival, com
es va fer en la darrera edició davant la impossibilitat
d’obrir les sales de cinema.
Es preveu que la Gala de
Cloenda i Lliurament de
Premis del Zoom Festival
se celebri el dia 27 de novembre al Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada.
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El capelladí Roc Puig presenta el nou
single: “Ulls color de mar”
MÚSICA / LA VEU

L

’artista Roc Puig torna a
l’actualitat musical per
presentar-nos el nou
single sorgit del disc Ulls color
de mar.
La cançó escollida és justament la que dona nom a
aquest àlbum i, segons l’artista, és una de les seves creacions més preuades. No només
per la poesia i tendresa que
desprèn tant la música com la
lletra, sinó també pel seu significat personal i tot el que per
ell ha suposat compondre-la
com a pare.
Per reforçar el missatge de la
cançó, Roc Puig també n’ha
enregistrat un videoclip produït per la productora Vivir
Rodando. En les imatges hi
podem veure un somni bucòlic ple de bellesa d’una nena
amb els ulls de color blau, tal
i com narra la història de la
cançó. Aquest videoclip ja es
pot veure en aquest enllaç:
https://youtu.be/wp8FttMOjac
El nou disc de Roc Puig
Després de 4 anys de la sortida

La cançó està inclosa
en el seu disc homònim
i també se n’ha estrenat
un videoclip ple
de poesia i tendresa
del seu segon àlbum, Ulls color
de mar (Crea Music, 2020) és
el nou treball de Roc Puig i un
punt d’inflexió en la seva trajectòria musical.
El disc Ulls color de mar és
un viatge emocional, divertit, èpic i ple de maduresa on
la màxima ha sigut: menys és
més. Un disc conceptual i independent a la vegada.
Al disc Ulls color de Mar, Roc
Puig ha evolucionat a l’hora de
fer les cançons. Tal i com diu:

“No he volgut limitar-me a
l’hora d’estructurar els temes.
Vull trencar la rutina auto imposada de posar solos de guitarra que no són necessaris,
ni a fer la estructura típica del
pop rock. No hi ha tornades
de sobres, ni minuts extres per
una cançó que potser en 2 minuts ja et pot fer sentir el que
vull”
La producció musical del disc
ha anat un altre cop a càrrec
de Jofre Bardagí i l’enregistrament i mescla de les cançons
per part de Nacho Fisac i Santi Maspons s’ha fet als estudis
La Vall de Santa Eulàlia de
Ronçana. Compta amb collaboracions de luxe com en
Pemi Rovirosa de Lax’n’Busto
i també l’Alexandre Rexach
de Glaucs. Menció apart, els
músics de confiança i la banda
que l’acompanyarà en directe
com en Pepe García a la guitarra, l’Eloi López a la bateria,
el Marc Canelles a les guitarres i en Jaume Surroca al baix.
Roc Puig torna a aparèixer en
el panorama musical del nostre país. Aquestes cançons i la
història que l’envolta bé mereixen una oportunitat.

L’actor Joan Valentí actuà
a la fira Trapezi de Reus
CIRC / JOSEP ELIAS

E

l reconegut artista
igualadí, Joan Valentí,
actuà en la 25a edició
de la Fira de Circ, “TRAPEZI”, que cada any s’organitza a Reus. Efectivament, fou
els dos vespres dels passats
dies 14 i 15 d’aquest mes de
maig, a la carpa de la plaça
Antoni Borrell, on presentà un espectacle anomenat
“Cabaret”, en el qual actuaren músics, pallassos, i altres

atraccions.
Joan Valentí, recordem, l’hem
vist actuar en els escenaris locals. Va venir un dia amb el
Circ Raluy, en el qual figurà
una temporada com presentador i pallasso enfarinat.
Ha realitzat actuacions amb
“Monti& Cia” (Joan Montanyés) i també junt a la pallassa Pepa Plana. L’any 2017
fou el presentador de l’acte
inaugural de Reus, Capital
de la Cultura Catalana, durant aquell any.

Joan Valentí al Circ Raluy

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

Ens pots trobar també a:

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.
ANY 1920.
VISTA -DES DE LA LLERA DEL RIU ANOIA- DE
L’ANTIGA FARINERA DE L’ANOMENAT NUCLI DEL
“MOLÍ NOU”.
AQUESTA FARINERA, PROPIETAT DE LA FAMÍLIA
CORNET, ESTAVA UBICADA AL BELL MIG DE L’ANTIC CAMÍ RAL D’IGUALADA A LLEIDA, EN UNS
TERRENYS QUE -ABANS- PERTANYIEN AL TERME
MUNICIPAL D’ÒDENA.
Fotografia i informació històrica a disposició de tothom, a
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i a la Biblioteca Central.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

10 Anys de LaCULTURAL, l’agenda de la
cultura alternativa d’Igualada

L

a LaCULTURAL és una publicació, d’iniciativa privada, que va néixer el maig del 2011.
Una revista que, des de la preservació del romanticisme del paper, prenia com a punt de partida
la filosofia d’apropar i donar suport a una oferta cultural creixent de la ciutat, la programació d’aquells
grups i/o entitats que oferien activitats de cultura i
lleure a Igualada; des d’un vessant diferenciat que
complementaria a l’agenda cultural municipal (de
l’Administració). Tot plegat, amb l’agosarada perspectiva d’incentivar a la ciutadania a no moure’s de la
capital anoienca i a consumir-hi cultura; un fet que,
al capdavall, beneficiaria a tothom perquè, contràriament a alguna opinió, havia de ser tot un reclam la
intensa i imparable activitat cultural igualadina.
D’aleshores ençà, la difusió de la CULTURAL s’ha
dut a terme de manera puntual, mes rere mes, presentant una agenda d’actes de cultura que ha anat
guanyant un especial reconeixement amb les seves
populars portades, en què cada número –singularment- fa protagonista a algú que, a mercès del seu

carisma, gràcia o personalitat,
té o manté una relació directa
o indirecta amb Igualada; bo
i contribuint a fomentar un
reclam per als establiments
comercials de la ciutat, en especial, el sector de l’hostaleria.
Un acte moderat i auster, presidit pel regidor de Cultura, Pere
Camps; el president de l’associació disseny=igualada, Xavier Vives; i el responsable de
laCULTURAL, Xavier Méndez, responsable de l’estudi de
Disseny gràfic, va sumar-se
aquests dies de maig a ser el
plat fort de la celebració d’aquest
10è aniversari de l’aparició del primer numero de
laCULTURAL; verificat en una intel·ligent exposició
de totes les publicacions, inaugurada el passat 6 de
maig, a la Sala Municipal d’Exposicions d’lgualada.
Això és, ha estat, efectivament, poder lluir mitjançant una mostra propera al minimalisme -que se
serveix d’una espectacular estructura geomètrica
(circular)- per a presentar uns mòduls o peces quadrades que il·lustren cada una de les portades que
han donat visibilltat als i les protagonistes que s’han
avingut a posat cara a laCULTURAL; una participació desinteressada que, de retruc, els ha concedit un

HORARI:

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

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

estadi de glòria i reconeixement endemés de facilitar la difusió de les diverses convocatòries culturals
programades mensualment a la ciutat i la comarca.
I, sorprenentment, per al número especial de laCULTURAL d’aquest més de maig, el o la protagonista
pot ser qualsevol que s’emmiralli en la mateixa portada argentada de la revista.
Una conversa amb el seu autor i artífex, el dissenyador Xavier Méndez, permet entreveure, més enllà de
la complaença per l’èxit d’aquesta publicació, la gran
satisfacció per comprovar fins a quin punt laCULTURAL ha esdevingut una eina inequívoca per a moure’s dins el circuit cultural de ciutat i que compta, alhora, amb un públic fidel que en fa
ús, ja sigui en el tradicional format
de paper o be recorrent a les xarxes socials, o a través del codi QR.
Una realitat que reconeix sostenible gracies a tots el col·laboradors
que, cada mes, donen suport econòmic per mitja d’anuncis; i molt
especialment a què es tracta d’un
projecte personal on, ell mateix,
assumeix tots els papers:, des del
disseny, la fotografia, la secció comercial, l’esfera administrativa, la
maquetació, etc., i fins i tot la seva
distribució, no sense felicitar-se de
la grandesa del contacte viu amb
tothom qui -d’una manera o altraparticipa de cada edició.
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Thriller de venjances
Estrena • Despierta la furia

REDACCIÓ/

H

(Jason Statham) és un fred
i misteriós conductor en
una empresa de trasllat de
diners. En el seu camió blindat, és
el responsable de moure centenars
de milions de dòlars a través dels
carrers de Los Angeles cada setmana. Quan uns assaltants sense identificar atraquin el seu furgó blindat,
acabarà a trets amb la vida de tots
ells. Serà llavors quan els seus corruptes companys comencin a pensar
que H desitja que robin en els seus
vehicles. La veritat sortirà a la llum
quan es conegui que el germà petit
del protagonista, va morir durant un
d’aquests atracaments i aquest busca
venjança.
És molt probable que l’espectador
que acudeixi a ‘Despierta la fúria’ es-

perant trobar-se amb el Guy Ritchie
més lliure i deslligat acabi lleugerament decebut en topar-se amb una
realització i una posada en escena
molt més prudents i contingudes del
que caldria esperar; probablement
condicionades per la condició de remake de la pel·lícula, que adapta el
títol gal ‘Le convoyeur’ de Nicolas
Boukhrief.
Excepte en moments molt puntuals
en els quals sí que fan acte de presència, lluny queden els jocs amb la càmera i el muntatge lliures. En el seu
lloc, trobem un tractament formal
més acadèmic que de costum però
que, d’altra banda, potència l’estranya sobrietat del conjunt sense suposar cap mena de llast per a unes escenes d’acció salvatges i contundents
que troben el seu zenit en un clímax
realment espectacular.

Viggo Mortensen aposta per
un drama sobre la vellesa
A Tous • Falling

Un regal de l’animació
Recordem... • El viaje de Chihiro

REDACCIÓ/

C

hihiro és una nena de deu
anys que està mudant-se amb
els seus pares a una nova llar.
Pel camí, la família topa amb un
enorme edifici vermell en el centre del qual s’obre un llarg túnel. A
l’altre costat del passadís es dibuixa
una ciutat fantasma. En el restaurant
abandonat d’aquesta ciutat, els pares
de Chihiro troben una gran varietat
de plats deliciosos i decideixen quedar-se a menjar, però, en tastar-los,
es transformen en porcs. Presa del

REDACCIÓ/

J

ohn Petersen (Viggo Mortensen) viu al costat de la seva parella Eric (Terry Chen) i la seva
filla Monica (Gabby Velis) en el sud
de Califòrnia. El seu pare Willis
(Lance Henriksen/Sverrir Gudnason) és un granger amb idees i actituds més tradicionals i amb una idea
de família nuclear de temps passats.
La diferència entre els dos és contínuament un punt de conflicte i

frustració per a la seva relació.
Quan Willis decideix viatjar a Los
Angeles de manera indefinida amb
la intenció de trobar un bon lloc per
a retirar-se, pare i fill han d’aprendre a conviure mentre dos mons
molt diferents s’enfronten. Willis
mostra senyals d’estar perdent el
seny, i la seva peculiar manera de
ser, tan divertida com nociva per a
alguns membres de la família, treu
a la llum ferides del passat i d’anys
de desconfiança entre els seus afins.

pànic, Chihiro fuig i comença a desmaterializarse a poc a poc. L’enigmàtic Haku li explicarà el funcionament
de l’univers en el qual ha caigut. Per
a salvar als seus pares, la nena haurà
d’enfrontar-se a la terrible Yubaba,
que té l’aspecte d’una harpia diabòlica.
És molt possible que “El viatge de
Chihiro” sigui l’última pel·lícula de
Hayao Miyazaki: difícilment podria
concebre’s millor fermall d’or per a
una de les carreres més irreprotxables i espectaculars de l’animació
contemporània.
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CRUELLA
Estat Units. Comèdia. De Craig Gillespie. Amb
Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser
Cruella de Vil en carn i os, una altra vegada. La icònica dolenta de 101 Dálmatas, amb el cabell tenyit de blanc i negre, i
amant incondicional de les pells, és la protagonista d’aquest
film. La pel·lícula narra els orígens de Cruella diversos anys
abans dels esdeveniments que ocorrien en el clàssic de Disney. Descobrirem com Cruella es va tornar tan freda i retorçada, a més de com va néixer la seva obsessió per les pells?
DESPIERTA LA FURIA
Estats Units. Acció. De Guy Ritchie. Amb Jason Statham,
Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood
H (Jason Statham) és el misteriós tipus que acaba d’incorporar-se com a guàrdia de seguretat en una companyia de
blindats. Durant un intent d’atracament al seu camió, sorprèn els seus companys mostrant habilitats d’un soldat professional, deixant a la resta de l’equip preguntant-se qui és
realment i d’on ve. Aviat es farà clar el veritable motiu pel
qual H està buscant un ajust de comptes.
POLIAMOR PARA PRINCIPIANTES
Espanya. Comèdia. De Fernando Colomo. Amb Karra
Elejalde, Toni Acosta, Quim Àvila Conde, María Pedraza
Satur (Karra Elejalde) i Tina (Toni Acosta) són un matrimoni en el qual ella aporta els diners i ell s’ocupa de la casa
i el nen. El problema és que el nen, Manu (Quim Ávila), té
ja 28 anys i és un mediocre youtuber. Satur convertirà al seu
fill en “El ranger de l’amor”, un reeixit youtuber emmascarat
defensor de l’amor romàntic que s’enamora perdudament
d’Amanda (María Pedraza). El que Manu no sap és que
Amanda és poliamorosa.
FALLING
Canadà. Drama De Viggo Mortensen. Amb Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen
John Petersen (Viggo Mortensen) viu amb el seu nuvi Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos en el sud de Califòrnia. El seu pare Willis (Llanci Henriksen) un granger
tradicional i conservador de 80 anys, decideix viatjar a Los
Angeles i quedar-se a casa de John mentre busca el lloc idoni per a jubilar-se. Una vegada tot junts, dos mons molt diferents col·lideixen.
AQUELLOS QUE DESEAN MI MUERTE
Estats Units. Acció. De Taylor Sheridan. Amb
Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal,,
Connor (Finn Little), un adolescent testimoni d’un assassinat, és perseguit per dos assassins bessons a través de les
terres salvatges de Montana. Encara que compta amb Hannah (Angelina Jolie), una experta de la supervivència per
a evitar que els sequaços li donin caça, un incendi pròxim
ràpid amenaça amb posar fi a la vida de tots els implicats.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
EL VIAJE DE CHIHIRO
Dv: 19:30 (VOSE)
Ds: 17:00
Dg: 17:00
FIRST COW
Dg: 19:45
Dj: 19:30 (VOSE)
POLIAMOR PARA PRINCIPIANTES
Ds: 19:45
Dc: 19:30

Casal
St. Martí de Tous
EL PROFESOR DE PERSA
Dg: 17:30
FALLING
Ds: 17:30
Ds: 19:25

EL VIAJE DE CHIHIRO
Japó. Animació. De Hayao Miyazaki.
Chihiro és una nena de deu anys que viatja amb cotxe amb
els seus pares. Després de travessar un túnel, arriben a un
món fantàstic, en el qual no hi ha lloc per als éssers humans, només per als déus de primera i segona classe. Quan
descobreix que els seus pares han estat convertits en porcs,
Chihiro se sent molt sola i espantada.

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/CRUELLA
Dv a Dj: 17:00/20:00
2/DESPIERTA LA FURIA
Dv a Dg: 16:45/19:15/21:45
Dll Dc i Dj: 17:15/19:45
Dt: 19:45
2/DESPIERTA LA FURIA(VOSE)
Dt: 17:15
4/ CRUELLA
Dv a Dg: 18:10
4/ TIBURON BLANCO
Dv a Dg: 20:45
Dll a Dj: 20:15
4/ TOM Y JERRY
Dv i Dg: 16:05
4/ ¡UPSSS!
¿AHORA DONDE ESTA NOE?
Ds: 16:05
4/ AQUELLOS QUE DESEAN MI
MUERTE
Dll a Dj: 18:00
5/CRUELLA
Dv a Dg: 16:00/19:00
Dll Dc i Dj: 19:00
5/CRUELLA (VOSE)
Dt: 19:00
6/LA ABEJA MAYA Y EL ORBE
DORADO
Dv a Dg: 16:15/18:15
Dll a Dj: 17:05
6/POLIAMOR PARA PRINCIPIANTES
Dv a Dg: 20:05
Dll a Dc: 18:55
6/NADIE
Dv a Dg: 22:05
Dll a Dj: 21:00
6/RESERVOIR DOGS
Dj: 18:55
7/SPIRAL: SAW
Dv a Dg: 17:30/19:30/21:30
Dll Dt i Dj: 17:55
Dc: 17:10/19:20/21:05
7/EL VIAJE DE CHIHIRO
Dll Dt i Dj: 20:05

EL PROFESOR DE PERSA
Rússia. Drama. De Vadim Perelman. Amb Nahuel Pérez
Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch,
França, 1942. Gilles és arrestat per soldats de les SS juntament amb altres jueus i enviat a un camp de concentració
a Alemanya. Allí aconsegueix evitar l’execució en jurar als
guàrdies que no és jueu, sinó persa. Gràcies a aquest ardit,
Gilles aconsegueix mantenir-se amb vida, però haurà d’ensenyar un idioma que no coneix a un dels oficials del camp,
interessat en aprendre.

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

8/UNO DE NOSOTROS
Dv a Dg: 16:30/18:45/21:10
Dll Dc i Dj: 18:20/20:45
Dt: 20:45
8/UNO DE NOSOTROS (VOSE)
Dt: 18:20

SENSE SESSIONS
DE CINEMA

93 803 93 40 /

609 420 063
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Les millors Sèries

El Inocente, res del que passa és com sembla
Respecte a “Los favoritos de Midas”, l’anterior minisèrie espanyola de suspens que ens va arribar de Netflix, aquí no
hi ha un únic gran dubte, sinó que es trasllada a una àmplia galeria de personatges molt ben interpretats

M

inisèrie de 8 episodis. Una nit, fa nou
anys, Mateo va intercedir innocentment en una
baralla i va acabar convertint-se en un homicida. Ara
és un exconvicte que no dona
res per fet. La seva dona, Olivia, està embarassada, i estan a
punt d’aconseguir la casa dels
seus somnis. Però una trucada
impactant i inexplicable des
del mòbil d’Olivia torna a destrossar la vida de Mateo per
segona vegada.
El Inocente, rodada a Barcelona, és la gran estrena de ficció
espanyola de Netflix del passat
mes d’abril. Una minisèrie de
misteri basada en la novel·la
homònima de Harlan Coben
que promet convertir-se en el
nou gran èxit de la plataforma,
ja que al seu darrere tenim a
Oriol Paulo, un dels cineastes
espanyols amb més recorregut
internacional. De fet, Durante la Tempestad, el seu últim
llargmetratge estrenat fins a
la data, va tenir més èxit en
els cinemes xinesos que en el
seu pas per les sales del nostre
país.
Resulta complicat parlar d’El
Inocente sense revelar algun tipus d’informació delicada per

L’inici d’El Inocente
és molt més generós
en els dubtes que
planteja que en les
respostes que ofereix
a l’espectador.
a qui vulgui veure-la sabent el
menys possible, però podríem
dir que se centra en com es
posa cap per avall la vida d’algú que va passar quatre anys a
la presó per un homicidi involuntari. Això és el que sabem
sobre el seu passat, però nous
detalls van desvetllant a poc
a poc com a part d’un puzle
amb moltes més peces.
L’inici d’El Inocente és molt
més generós en els dubtes que
planteja que en les respostes
que ofereix a l’espectador. De
fet, la majoria d’aquestes respostes no deixen de ser informació imprescindible perquè
un es familiaritzi amb els seus
personatges principals, però
Paulo es permet ser una mica
juganer a l’hora de presentar-los.
Bona prova d’això la tenim
amb el tall que es produeix
entre el primer i el segon episodi canviant el focus d’interès, cosa que, tot i que menys,

també succeeix en el tercer. El
final del segon episodi és tan
bèstia que, a partir d’aquí, ja
no parareu fins acabar la sèrie.
Segur.
Tot això narrat sempre des de
la intensitat, ja que El Inocente
és una sèrie en la qual l’humor
no hi té cabuda -bé, potser hi
haurà una un detall aïllat aquí
i allà, però fregant el inexistent
com a mínim- i es prioritza la
necessitat de crear un misteri
que atrapi l’espectador. Per a
això no té problemes a desviar-se d’una narrativa lineal,
intentant que tot aporti a un
trencaclosques.
Jordi Vallejo, Guillem Clua i
el mateix Paulo signen un bon
guió per construir l’ecosistema necessari per jugar amb la
curiositat de l’espectador com
amb la seva confusió.
Una de les principals diferències d’El Inocente respecte a
Los favoritos de Midas, l’anterior minisèrie espanyola de

El Inocente
aconsegueix
generar curiositat
sobre el misteri i
enganxa fins al punt
de sentir la necessitat imperiosa de
veure com acaba
unint-se tot.
suspens que ens va arribar de
Netflix, està en el fet que aquí
no hi ha un únic gran dubte,
sinó que es trasllada a una
àmplia galeria de personatges
connectats entre sí, cosa que
obre un major rang de possibilitats.
A més, té un bon repartiment.
El principal reclam d’El Inocente és comptar amb Mario
Casas al davant. Tal com va
demostrar a Instinto, això no
és garantia d’èxit i tampoc que
la sèrie vagi a merèixer realment la pena, però aquí se-

gueix explorant la seva banda
patidora des d’una perspectiva
més estimulant i amb un protagonisme més incisiu. La intensitat del seu treball es queda una mica lluny del que va
mostrar fa poc a No mataràs.
També trobem José Coronado, Ana Wagener o Aura Garrido i altres intèrprets com
Alexandra Jiménez , qui té al
seu càrrec potser el personatge més desagraït de tots que
ella sap gestionar bé, Juana
Acosta o Gonzalo de Castro,
aconseguint que tots rendeixin a un nivell uniforme. Òbviament, alguns tenen més
interès i presència que altres,
però aquí El Inocente és molt
compacta, sabent transmetre
que qualsevol pot resultar clau
en el que estigui per venir.
El Inocente aconsegueix generar curiositat sobre el misteri
i enganxa fins al punt de sentir la necessitat imperiosa de
veure com acaba unint-se tot.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Ordenació, alternança d’activitats com ara la paginació / 2. Punt
matemàtic que uneix l’aràcnid i el decàpode. Fugida bíblica / 3. Sengles segles. Un altre
aràcnid, però aquest té por del sol. La fi del fil / 4. Malaltia de la vinya causada per l’odi, oi?
Òxid de titani a la barra del vell Satanasa / 5. Que va de dret pel camí de la justícia. Cargolí
capil·lar / 6. Màxim culpable de l’homicidi. Fer de mare de monges li crea un complex /
7. Tanqui el sobre per ocultar el carlí. És al maç com a Mart el martell / 8. Acord implícit
a tot contracte. Li clava bastonada al tió, que cremi / 9. Màxim manaire del mambo. Ser
amb aquell aspecte més humà. Límits naturals del Carib / 10. Hidrocarbur efímer, perquè
es llence. Cosí de la hiena fet de caolí / 11. La terra patida. Infesta les plantes de pugó. Entra en raó / 12. Com que era terrassenc al Barça el tractaven familiarment. Encreuament
genètic per decidir qui tindrà asma / 13. Enxampats a Hollywood. De vegades bullint li
surt flor.
VERTICALS: 1. Compost químic amb aspecte de caca de cocodril. Ratlla que no deixa
veure l’extra / 2. Pelar com un veritable cavaller. L’accident, sobre el paper / 3. Limiten el
món. Retratat verbalment: estranyament discret. Abracen en Víctor / 4. Manera de collocar-se davant una tessitura. L’àvia, que diu que se’n fa càrrec / 5. Símptomes d’adotzenament. Sembla un prepuci deformat, el principal ascendent. Una mica de paciència /
6. Glaçaré, gebraré. Aquest que va amb ascensor / 7. Es propaga en cas de crisi. Mineres
alterades fins a quedar desarmades. Indicis de guturalitat / 8. Afinaré tan malament que
quedaré nefasta. Menestrals amb cara de nois / 9. Ocurrent com el so d’en Joan. Instrument de vent per adorar la cantant dels 60 / 10. Un cinc per cent del que hi ha al paquet.
La part del vaixell més molesta pels motoristes / 11. Una vida sense limitacions. És qüestió
del sial. Del morir és el néixer / 12. Sistema de conservació per capgirament de l’anxova.
Jornada marcada per la maquineta de marcar.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Espai patrocinat per

Ajuntament
de Jorba

El municipi de Jorba

J

orba està situat a la zona
central de la comarca,
amb una extensió de
26,96km2 i 833 habitants
(cens del 2020). Comprèn
els nuclis de Jorba i de Sant
Genís. El poble de Jorba és
a l’esquerra del riu Anoia, a
prop de la confluència amb
la riera de Rubió. S’allargassa sobre l’antiga N-II, que
segueix el traçat de l’antic
camí ral, al peu del puig de la
Guàrdia, on hi ha les ruïnes
del castell.
Les primeres notícies que
tenim de Jorba són del segle
X, moment en què el terme
quedava dins dels límits del
castell de Tous i de Montbui.
Un segle més tarda ja tenim
notícia del seu castell: la ba-

ronia de Jorba és documentada el segle XII i pertanyia
a Guerau de Jorba. Anys més
tard s’incorpora a la casa dels
Cardona. Quan hi hagué la
Guerra de Joan II, el castell
de Jorba es va posar al costat
de la Generalitat. Va caure
en mans dels realistes l’any
1475.
En el segle XVIII, el senyoriu
del poble i del terme el tenia
el compte d’Aranda, successor dels Rajadell, que tant havien fet per repoblar aquesta
zona. Les guerres carlines
van portar com a conseqüència l’enderroc del castell, ja
que servia de caserna de les
forces lliberals. L’any 1890 les
runes del castell són comprades per la família Muntadas,

els fundadors de l’Espanya
industrial de Barcelona.
Les terres de conreu són dedicades sobretot als cereals
(blat, ordi i civada), seguits
per la fruita seca. La vinya,
que havia tingut una certa
importància, ha esdevingut
residual, i el conreu de l’olivera també ha anat decreixent. La part no conreada és
ocupada per boscos de pins,
matollar i erm. La ramaderia
és representada bàsicament
pel bestiar porcí i oví. Hi ha,
a més, una destacada producció de mel. Les principals
activitats industrials són les
de materials de construcció.
L’hostaleria havia tingut una
activitat destacada, amb dos
o tres establiments.

CASTELL DE JORBA
El castell que va donar origen a la població
ocupa un petit cim (amb una forma aproximada de triangle irregular i una orientació
sud-oest/nord-est) i part del vessant sud-est.
La notable pendent obliga a que l’edificació
estigui construïda en diverses terrasses.
Malgrat que la planta no pot ser definida
per complet, al recinte sobirà és visible una
torre de planta circular força gran (que deu
ser l’estructura originària) a la qual s’annexen estructures de planta quadrangular. De
diàmetre més petit, hi ha una segona torre
circular, que podria tractar-se d’un afegit
posterior, possiblement del període de les
guerres carlines. La intervenció arqueològica
duta a terme l’any 2017 ha permès conèixer
amb més detall l’espai entre ambdues torres,
posant a la llum un paviment enllosat i una
canalització subterrània, un possible pou, un
forn de pa i un cup amb una boixa de pedra

CAN ROVIRA DE LA VOLTA
Gran casa pairal situada a la cruïlla dels carrers Major i del Roser, composada per diversos
cossos amb planta baixa i primer pis. L’aparell
és de maçoneria vista (probablement en origen
estava arrebossada), i té les obertures emmarcades en pedra. A la llinda d’una de les finestres
hi ha la inscripció “any 1779”, sota una creu.,
La teulada és de teula àrab a doble vessant.
L’element més destacat de la casa, i que li dona
nom, és la volta rebaixada que cobreix un tram
del carrer Major per tal de guanyar-hi un espai en primer pis a sobre. Aquest cos té una
xemeneia troncocònica afegida posteriorment,
revestida per còdols petits.
Emplaçament: Carrer Major, 33

treballada. La majoria d’estructures i materials descoberts corresponen a les fases més tardanes del castell, als segles XVII-XVIII, quan
era utilitzat com a mas.
L’Ajuntament de Jorba va començar el 2018 les
obres de consolidació d’urgència i recuperació de l’accés al castell. Els arranjaments van
consistir en la fortificació de les estructures
més malmeses i la recuperació de l’accés original, que partia des de l’església parroquial de
Sant Pere, així com la construcció d’unes escales d’accés. El 2019 va arrencar la segona fase
de les actuacions, amb tasques d’arqueologia
i excavacions per recuperar diferents espais i
veure les diferents etapes i usos que ha tingut
el castell al llarg de la història.
Emplaçament:
Al capdamunt del turó que corona el poble.
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Ajuntament
de Jorba

Espai patrocinat per

ESGLÉSIA
DE SANT PERE

MAS JORDÀ
És un dels masos més antics del municipi, possiblement construït a inicis
del segle XV pel noble Gaspar de Vega sobre les ruïnes de dos masos anteriors, Mas Milà i Mas Riell. Gran edificació formada per dos edificis de
planta rectangular disposats en angle recte. Un correspon a l’edificació
primigènia del segle XV transformada durant el segle XVII quan era propietat de la família Vallès. L’altre forma part de la fàbrica de vidre que hi
hagué al mas al segle XVIII..
Emplaçament: A l’oest del nucli urbà de Jorba, al camí que porta a Clariana.

EL MOLÍ BLANC

Església parroquial que,
situada als peus de l’antic
castell, presideix tot el poble. Va ser construïda entre
el 1551 i el 1558, amb pedra del pla del Magre, molt
proper a Jorba.
Estilísticament l’hem d’incloure dins del denominat
gòtic tardà.
És de construcció molt
simple. Les formes responen perfectament al gust
català de l’època: triomf
de la simplicitat i de l’espai, el gust per la massai
la puresa amb estructures
geomètriques elementals.
Adossat al lateral de ponent de l’església, en una
línia més enretirada de la
façana, hi ha un campanar

de torre en planta quadrada amb la coberta
atalaiada.
Emplaçament: Carrer Major

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALA
El santuari de Santa Maria de la Sala està en
un petit planell enlairat prop del riu Anoia
i de l’antic Mas de la Sala (ara Can Cansalada), al SE del terme. Constitueix un notable exemplar romànic del segle XII. Probablement el Mas de la Sala, que dona nom
a la capella, correspon a una vila rural de
Sanla esmentada el 1012, que fou sotmesa a
Montserrat. L’església és esmentada el 1313,
moment en què ja tenia més d’un segle
d’existència; els ermitans perduraren fins el
1823. S’hi havien celebrat aplecs comarcals
(una creu monumental recorda el del 1910).

Edifici amb la tipologia típica dels molins paperers
de Catalunya, així com de
masia senyorial, amb planta
baixa, primer pis, mirador i
soterrani.
Construït proper al riu Anoia i la riera de Tous, rep el
seu nom perquè les façanes
estaven fetes amb serigrafia
de morter de calç blanc, remarcant portalades i finestres i el sota del voladís de
la teulada. Aquest voladís fet
de rajoles estava pintat a mà
amb rombes blancs.
El molí blanc és un molí
amb una llarga història de
transformacions, primer era
un molí draper, posteriorment fou un molí fariner, i
ja a inicis del segle XVIII,
entre 1720 i 1740 començà a
fabricar paper.
Actualment és un hotel rural

Emplaçament:
Al sud-est del nucli de Sant
Genís, al Km 1 de la C-241c.

Emplaçament: A la Sala
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 Jorba /
Enciclopèdia Catalana

CENTRE COMERCIAL
Autovia A2, sortida km. 545
(direcció Andorra)

Troba’ns a:

JORBA
RIBAMATIC SLITTERS
A2 KM550
08719 JORBA
BARCELONA

info@ribamatic.com
www.ribamatic.com
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Novetat per al Sínode: es comença amb les Esglésies locals
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l proper octubre, el
Papa donarà inici a un
camí sinodal de tres
anys de durada i articulat en
tres fases (diocesana, continental i universal), compost
per consultes i discerniment,
que culminarà amb l’Assemblea d’octubre de 2023 a
Roma
«Un en escolta dels altres; i
tots en escolta de l’Esperit
Sant». Per concretar i fer visible aquesta sinodalitat desitjada pel papa Francesc des
de l’inici del seu pontificat, el
proper Sínode dels Bisbes se
celebrarà no només al Vaticà
sinó en cada Església particular dels cinc continents,
seguint un itinerari de tres
anys articulat en tres fases,
fetes d’escolta, discerniment,
consulta.
Laics, preveres, missioners,

persones consagrades, Bisbes,
Cardenals, fins i tot abans de
discutir, reflexionar i interrogar-se sobre la sinodalitat a
l’Assemblea d’octubre de 2023
al Vaticà, es trobaran per tant
vivint-la en primera persona.
Cadascun en la seva diòcesi,
cada un amb paper, amb les
seves exigències.
Un procés sinodal integral
L’itinerari sinodal, que el
Papa ha aprovat, s’anuncia en
un document de la Secretaria
del Sínode en què s’expliquen
les seves modalitats. “Un procés sinodal ple es realitzarà
de forma autèntica només
si s’impliquen a les Esglésies
particulars”, es llegeix.
A més, serà important la participació dels “organismes
intermedis de sinodalitat, és
a dir, els Sínodes de les Esglésies Orientals Catòliques i
les Assemblees de les Esglési-

al Vaticà el 9 i 10 d’octubre.
Seguiran tres fases - diocesana, continental, universal
- que pretenen fer possible
una veritable escolta del poble de Déu i al mateix temps
implicar tots els Bisbes en els
diferents nivells de la vida
eclesial.

es sui iuris i les Conferències
Episcopals, amb les seves expressions nacionals, regionals
i continentals”.
Per primera vegada un Sínode descentralitzat
És la primera vegada en la
història d’aquesta institució,
desitjada per Pau VI en res-

En un món d’intercomunicació,
preguem a bastament?

E

stem immersos en un
món d’intercomunicació. Cada vegada estem
més comunicats amb els mitjans telemàtics. Una de les característiques de la comunicació dels nostres temps és la
immediatesa: ja podem estar
prop o lluny que, a l’instant,
podem aportar-nos informacions o expressar els nostres
sentiments. Això és bo, però
també té els seus perills. L’excés de comunicació pot arribar a devaluar el mateix fet de
la relació entre les persones.
Hi ha necessitat d’espais personals, de respecte als límits
d’intimitat, de mirament de la
llibertat de cada persona.
En aquest món d’intercomunicació i d’immediatesa els
cristians sabem que Déu sempre està atent a nosaltres.
No hi ha res del que ens passa a nosaltres que al Senyor
li passi inadvertit. És la cura
del qui estima, del qui no pot
oblidar mai la persona esti-

mada. Però no solament Déu
està atent a nosaltres, sinó
que ell també escolta tota paraula que li adrecem. És el que
anomenem pregària o oració.
Una definició senzilla de pregària és parlar amb Déu, amb
la certesa que ell ens escolta
i, al mateix temps, també ens
parla a nosaltres. Pregar és un
diàleg d’amistat, de confiança, d’amor. I això des del que
som, del que vivim i sofrim.
Resar no pot pas significar
posar-se una careta —el vestit per a parlar amb Déu— ,
sinó fer-ho des del que som,
amb el que en nosaltres hi ha
de pecat i de gràcia, del que
ens fa sortir una acció de gràcies alegre, però també des
del que no entenem i ens fa
preguntar per què al Senyor.
Hi ha la pregària litúrgica, sobretot la celebració de la santa missa, que ocupa un lloc
central, fontal i cimer de l’oració i la vida cristiana. També
hi ha la pregària vocal, amb

la qual, a partir de pregàries
apreses i de tradició en l’Església, ens dirigim al Senyor,
de vegades per la intercessió
de santa Maria i dels sants.
Aquesta és necessària per a
mantenir una pregària autèntica en el cor. No pot mancar
cada dia, en els llavis i en el
cor d’un cristià, la pregària
del parenostre. El sant rosari
és una pregària que obre l’ànima a la recerca de Déu i a la
santedat de vida. Així mateix,
l’oració mental o meditació,
que significa posar-se davant
el misteri de Déu i, a la llum
de la seva Paraula, entrar en
un diàleg de tu a tu amb el Senyor. Com deia santa Teresa
de Jesús: «No es otra cosa oración mental, a mi parecer,
sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos nos
ama» (Vida, 8).
Romà Casanova
Bisbe de Vic

posta al desig dels Pares Conciliars de mantenir viva l’experiència col·legial del Vaticà
II, que un Sínode comença
descentralitzat.
A l’octubre del 2015, el papa
Francesc, commemorant el
50è aniversari d’aquesta institució, havia expressat el desig d’un camí comú de “laics,
pastors, Bisbe de Roma” a
través de “l’enfortiment” de
l’Assemblea dels Bisbes i “una
sana descentralització”. El desig ara es fa realitat.
Obertura solemne amb el
Papa al Vaticà
Superant qualsevol “temptació d’uniformitat”, però apuntant a una “unitat en la pluralitat”, l’obertura del Sínode
tindrà lloc tant al Vaticà com
en cadascuna de les diòcesis.
El camí l’inaugurarà el Papa

Fase Diocesana: consulta
i participació del Poble de
Déu
Seguint el mateix esquema,
és a dir, amb un moment
de trobada / reflexió, oració
i celebració Eucarística, les
Esglésies particulars iniciaran el seu camí el diumenge
17 d’octubre, sota la presidència del Bisbe diocesà.
“L’objectiu d’aquesta fase és
la consulta al poble de Déu
perquè el procés sinodal es
realitzi en l’escolta de la totalitat dels batejats”, es llegeix
en el document.
Per facilitar la participació
de tots, la Secretaria del Sínode enviarà un Document
Preparatori,
acompanyat
d’un Qüestionari i un Vademècum amb propostes per
fer la consulta.
El mateix text s’enviarà als
dicasteris de la Cúria, a les
Unions de Superiors i Superiores Majors, a les unions o
federacions de vida consagrada, als moviments internacionals de laics, a les universitats o Facultats de Teologia.

SANTORAL
Maig/Juny

28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes.
29: Just; beat Pere Sans; Beat Feliu de Nicòsia,.
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília.
31: Peronella; Pasqual.
1: Justí; Ignasi; Flor
2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Eugeni
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva

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

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

obert tots els dies

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

NOU HORARI
Dimarts a diumenge
de 13 a 16 h
Divendres i dissabte
de 20 a 23 h

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

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

Marisc fresc

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Ronda de Fàtima, 18 Igualada · Tel. 938 03 13 57
Migdies de dilluns a
diumenge obert
Dimarts tancat

Per publicitat a

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

938 03 18 64
Sopars totes les nits
de 20.30 a 22.45 h

Menú diari
Encàrrec i domicili

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

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

GUIA DE RESTAURANTS

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet
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DIVENDRES 28:

DR. JORDI GRAELLS

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

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

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

Av. Països Catalans, 101
Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

Hores convingudes

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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

TORELLÓ

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
P. Verdaguer, 82
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 30:

BAUSILI

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

ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 31:

SECANELL
Òdena, 84
DIMARTS 1:

MISERACHS
Rambla Nova, 1
DIMECRES 2:

BAUSILI
Born, 23
DIJOUS 3:

CASAS V.
Soledat, 119

PATROCINAT PER:

ORTOPÈDIA CASES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes
de 9h a29:
14h
DISSABTE

FARMÀCIES DE TORN

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

ESTEVE

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

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Trastorns
de
la
pròstata
Un problema comú
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Genar Esteve

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

E

ls trastorns de la
pròstata poden
manifestar-se en
homes de totes les
edats, però generalment
comencen a aparèixer entre els 40 i els 45 anys.
Les persones que els pateixen sovint senten vergonya, tendeixen a parlar-ne poc i comencen
a fer-ho només quan els
símptomes ja són greus i
invalidants. Els símptomes del tracte urinari inferior també es coneixen
com LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) i a
Europa la seva difusió varia amb l’edat, passant del
14% en homes de 40 anys
a més del 40% en subjectes majors de 60 anys.

diürna i nocturna, i la sensació de buidat incomplet.
La causa més comuna és el
creixement benigne de la
mida de la pròstata (HBP:
hiperplàsia benigna de
pròstata), el qual pot causar una compressió de la
uretra i, per tant, dificultat per orinar. No obstant,
també poden existir altres
causes, com les alteracions
Els LUTS estan relacionats funcionals de la pròstata,
amb les diferents fases de de la uretra, de la bufeta
la micció, que inclouen un o dels esfínters urinaris,
raig urinari feble, una fre- la inflamació prostàtica,
qüència alta en la micció infeccions del tracte uri-

nari, càncer de pròstata i
malalties neurològiques.
Encara que generalment
no són trastorns greus,
poden arribar a ser molt
molestos, amb una reducció de la qualitat de vida,
especialment en les persones grans.

Què vol dir això?
La primera és el creixement
benigne de la glàndula prostàtica que pot comprimir la
uretra i, com a conseqüència, obstruir el fluix urinari.

Trastorns multifactorials
La funció alterada de la
pròstata pot manifestar-se
com:
hiperplàsia benigna prostàtica i/o prostatitis (amb o
sense infecció bacteriana).

La segona és un tipus d’inflamació relacionada amb
infeccions causades per
gèrmens patògens, factors
immunitaris, endocrins,
traumàtics i estils de vida
no del tot saludables.

Entre les dues existeix una
relació estreta; de manera
que la HBP pot representar tant una causa com
una conseqüència de la
prostatitis aguda. Atès que
en els trastorns de la pròstata participen múltiples
factors, és necessari intervenir amb un enfocament
sistèmic que actuï mitjançant diversos mecanismes
d’acció.

Maria Amparo Fernandez i André Nowak /

Espai patrocinat per:

Socis i propietaris de DoNo by Auxilio
Divendres, 28 de maig de 2021

“Igualada és una ciutat
on ens sentim molt bé”
Som l’André Novak i la Maria Amparo Fernández Vera, infermers i geriatres.
L’André té títol universitari d’economista de la salut. Vivim a cavall entre Igualada
i Alemanya. Som parella i socis en una empresa radicada a Jülich (Alemanya)
amb 15 treballadors i ara una botiga a Igualada on podem desenvolupar la nostra
professió i gaudir de l’alegria de viure en una ciutat alegre com aquesta. Igualada
és una ciutat on ens hi sentim molt bé, sobretot al restaurant Mercatto a la plaça
de l’Ajuntament, on en Thiago ens tracta com a amics més que com a clients.

Q

uè és DoNo by Auxilio, la botiga que heu obert a
la plaça de l’Ajuntament d’Igualada?

A Alemanya tenim una empresa de nom Auxilio
que dona servei a les persones grans, tant si viuen soles
i volen seguir a casa seva com si volen viure a la nostra
residència. També tenim una residència per a atenció intensiva per a les persones que no poden moure’s o són molt
dependents. Els donem serveis de 24 hores, gràcies als empleats altament qualificats. A Igualada hem volgut muntar
inicialment una cosa diferent dedicada a lluitar contra la
covid-19, fent bàsicament PCRs i venent mascaretes i articles de desinfecció, però a la llarga potser també donarem
servei a les persones grans. El nom és la unió de les inicials
del cognom del meu fill, Domínguez i de l’André Novak,
que en català queda: DoNo Auxilio.
L’un és alemany i l’altra és valenciana criada a Alemanya. Com és que han muntat la seva empresa a Igualada?
Coneixíem la ciutat per haver-hi passat les vacances i visitat parents que hi viuen, als quals els donem les gràcies per
tot el que ens ajuden. En veure que els articles sanitaris són
tan cars a Espanya ens va semblar oportú brindar els nostres serveis. Igualada ens va semblar un lloc fantàstic per
ampliar l’empresa. Tenim plans de casar-nos a Igualada.
La vaccinació s’ha accelerat i la covid-19 sembla en reti-

rada. Què faran quan s’acabi la pandèmia?
Com tothom tenim moltes ganes que passi la pandèmia i
la vida es recuperi. Tant de bo estiguem al final del malson.
Nosaltres tenim capacitat i ganes de reorientar els nostres
serveis cap a tercera edat, sempre pensant en fer possible
que les persones grans puguin seguir vivint a casa seva.
Quan tardeu en donar els resultats d’una PCR?
Com que tenim laboratori, tardem entre 15 i 30 minuts.
Tenim formularis en tots els idiomes i així els nostres resultats serveixen per anar de viatge per tot arreu. Cap dels
nostres clients ha perdut el seu avió. I nosaltres, que cada
més volem a Alemanya, mai hem tingut cap entrebanc.
Per què podeu fer els PCR a només 35 euros?.
Els cobrem més barats que a Alemanya però és que aquí
els salaris són més baixos. Per lluitar efectivament contra la
covid, cal sacrificar els beneficis. La salut és primer.
Sou parella d’alemany i valenciana i també sou socis.
Com va ser?
Jo -Amparo- soc nascuda a València, filla de pares de Còrdova i quan tenia nou mesos al meu pare li va sortir feina a
Alemanya. En jubilar-se els pares varen anar a viure a València. Jo em vaig quedar a Alemanya on fa cinc anys vaig
conèixer l’André amb qui ens vàrem fer socis. Fa uns mesos

vàrem decidir obrir aquest negoci a Igualada tot mantenint
l’empresa alemanya. Vàrem agafar aquest local de la plaça
de l’Ajuntament perquè l’havíem vist i ens agradava molt.
Està al mig de la ciutat i és molt lluminós. En Xavier Planell
ens hi va fer un treball d’adaptació fantàstic.
Quina diferència hi ha entre Alemanya i Catalunya,
quant a la covid?
L’afectació de la pandèmia és similar als dos països però a
Alemanya tothom està més tancat a casa i aquí la gent vol
continuar vivint i surt més al carrer i, si pot, a gaudir de les
terrasses. La gent gran té millor qualitat de vida perquè té
la família al costat. En canvi, aquí només hi ha una sanitat
publica i la gent no pot triar. A Alemanya la gent pot escollir on vol ser atesa.
Quin horari de botiga feu?.
Tenim el mateix horari comercial de tota la ciutat, però en
realitat sempre estem disponibles. Si ens truquen per uns
PCR urgents, obrim la botiga o ens desplacem on estigui la
persona. Treballem per a les persones i en contra del virus.
Amb quina antelació cal fer el PCR per a viatjar?
Depèn del país i de la companyia aèria. En general entre 24
o 72 hores abans de sortir.
Jaume Singla Sangrà @jaumesingla

La remodelació de la Masuca anunciada a bombo i platerets per l’Ajuntament no aixeca entusiasme entre els paradistes d’avui. Alguns no
veuen gens clara la inversió, el preu i els terminis de la concessió. Establerts des fa molts anys, quaranta anys els semblen un horitzó llunyà. Els seus arguments són fruit de l’experiència i de la feina de cada dia. Diuen que en els darrers temps s’han gastat molts diners, que no
han servit de gran cosa. També que tot seria diferent, si els que decideixen haguessin de pagar de la seva butxaca. Comenten que els ‘experts
els diuen com han de fer les coses, sense entendre-hi un borrall. ‘Tenen molta xerrera’, però mai no es responsabilitzen dels seus fracassos.
Diuen que, quan menys, l’impulsor del bar que es vol fer al Parc Catalunya és un professional del sector, que ha ‘fet números’ i aquests ‘no
els surten’ en el projecte del ‘nou Mercat’. Diuen també, que el model no ve del sector sinó de l’administració que, malgrat explicar haver-se
assessorat, els paradistes veuen com una ‘quimera’. Convençuts que això no és el “Mercat del Ninot”, no volen que se’ls tracti com a tals.

