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Automercat recupera l’ambient
de fires a Igualada amb 300 cotxes
La Veu publica un Especial amb
16 pàgines sobre el certamen, amb
moltes ofertes atractives

La fira ocupa 6.000 metres quadrats
exteriors a les Comes i obrirà
dissabte i diumenge
Alba Vergés,

Vicepresidenta
del Parlament

ENTREVISTA A LES PÀG. 8-9

11è Mercat de
les Espècies
d’Argençola

PÀGINA 49

14a Marató de
Teatre de la
Tarima

PÀGINA 57

La fira Automercat permetrà trobar a Igualada interessants promocions de cotxes de segona mà i Km. zero a preus molt competitius.
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Veure-hi, viure, sentir, emocionar-se...

DOOBLE

ULLERES
GRADUADES
de marca

monofocals o progressives

PÀGINES 23 A 38

Sis medalles
del CAI en els
campionats a
Igualada

PÀGINA 52

AUDIÒFON

DIGITAL
DES DE

CENTRE VISIÓ GRUP
PIERA · MASQUEFA · VILANOVA DEL CAM · IGUALADA

Veure-hi, viure, sentir, emocionar-se...

DOOBLE

Promoció vàlida de l’1 de maig al 31 de juliol de 2021. Les dues ulleres portaran lents
monofocals o progressives de la mateixa graduació i tractament. Sempre es cobraran les
ulleres d’import més alt. 1es ulleres: es podrà escollir qualsevol muntura de qualsevol marca
disponible a l’establiment, amb graduacions incloses en els rangs de fabricació disponibles
dels proveïdors d’Opticalia. 2es ulleres sense cost: només es podrà escollir entre una selecció
de models de les marques Custo Barcelona, Hackett, Mango, Mango Kids, Pepe Jeans, Pepe
Jeans Kids, Pull and Bear, Pedro del Hierro, TheLook, Trendi i Victorio&Lucchino, exclusives
d’Opticalia. Els productes sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions
legals EC MDD 93/42 i RD 1591/2009.
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L’EDITORIAL

Al mig

A

questa setmana, amb motiu d’una entrevista amb la nova Vicepresidenta Primera
del Parlament, la igualadina Alba Vergés,
aquesta es referia a les oportunitats que pot tenir
Igualada -i l’Anoia- gràcies a la seva situació geogràfica. “Sempre diem que estem mig perduts al
mig del mapa de Catalunya, però estem al mig, i
això s’ha d’aprofitar”.
Certament, la frase té
tota la lògica. Altra cosa
és que ens la creiem.
Ja hem dit en moltes
ocasions que venen mesos interessants, no només pel desplegament
d’ajudes europees que
esdevindran una autèntica pluja de milions per
a molts territoris, sinó
perquè després d’una
crisi potent com la que patim arriben horitzons
més clars. I de la perícia de cadascú sorgiran o no
oportunitats.
Des d’algunes institucions -la primera, l’Ajuntament d’Igualada- sembla que es vol imprimir força
en la necessitat, ara sí, de donar empenta a la possibilitat que el “tren gran” passi per l’Anoia en les

JOSEP M. CARRERAS

estratègies estatals de descongestionar el transport
de mercaderies de Barcelona cap a la resta d’Espanya. Caldria accelerar la publicitat d’aquesta històrica demanda de manera que fos, de debò, un crit
unànime de tota Igualada i comarca, fonamentat
en un suport clar de la societat civil. No podem
perdre aquest “tren”, ni cap altre més.
És ben curiós que, ara
que es parla de l’ampliació de l’aeroport
de Barcelona, amb la
conseqüent polèmica
que ha desencadenat, ningú hagi alçat
el dit des de l’Anoia
reclamant aquell Aeroport Corporatiu de
Catalunya que precisament tenia, entre
d’altres raons, la de
descongestionar El Prat. Que ens n’hem oblidat?
Que no era tan crucial per a l’Anoia i tan evident la
unanimitat amb la que es va lluitar per aconseguir-lo?
Dóna la sensació que a les primeres files hi ha massa
gent adormida. El problema és que tapen l’escenari
per a d’altres que voldrien menys fotos i més acció.

Venen mesos interessants,
i dependrà de la perícia de
cadascú que sorgeixin o no
oportunitats per a Igualada
i per a l’Anoia.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Jordi Seguí, magistrat del TSJC ha
estat designat a investigar cas que
se segueix contra Laura Borràs,
Presidenta del Parlament de Catalunya, que va començar en un jutjat d’instrucció, després va passar al
Tribunal Suprem i ara li correspon
al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que ha dit “se seguiran
les diligències prèvies que ja havia
iniciat el Suprem sobre els presumptes delictes de prevaricació, frau a
l’administració, malversació de fons
públics i falsedat documental”.
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat a l’exili, s’ha congratulat
de la decisió del Tribunal de Justícia
Europeo, restituint-li a ell, a Toni
Comín i a Clara Ponsatí, la seva

immunitat com a parlamentaris
europeus i ha dit “nosaltres podem
moure’ns lliurement per tot Europa, menys per un país. Espanya.”
Jaume Giró, conseller d’Economia,
ha anunciat que “no queda prou
temps per dissenyar els números de
l’any en curs, tramitar-los al Parlament i començar tota una negociació de final incert: Estem al mes de
juny. Però la setmana que ve ja farà
una primera ronda de contactes
pels pressupostos del 2022.”
Salvador Illa, cap de l’oposició, ha
protestat la decisió “no és de rebut
que no hi hagi pressupostos aquest
any.”
Pere Aragonès, president de la Generalitat, ha defensat que “cal obrir
una etapa de negociació amb el govern espanyol, que requerirà temps
i molt d’esforç. No ho arreglarem en
dos dies i ho sabem. Aquest mes de
juny ens reunirem amb el president
del govern a la Moncloa, de manera formal i presencial, i la Generalitat hi portarà una proposta molt
clara basada en l’autodeterminació
i l’amnistia, que es una proposta

que genera un ampli consens entre
la ciutadania catalana.”
Carlos Carrizosa, president del
grup parlamentari del CS al Parlament, exigeix al govern de l’estat que
“no es rebi al president de la Generalitat, si prèviament no renuncia a
la via il·legal, ja que en els pactes que
han subscrit amb les forces que donen suport al govern català es parla
de confrontació i embat democràtic”
Boriss Cilevics, responsable de l’informe de la comissió d’Afers Legals
del Consell d’Europa, reclama “indultar o alliberar els presos polítics
catalans i que es retirin els processos
d’extradició contra els exiliats”. També insta les autoritats espanyoles a
“reformar els delictes de rebel·lió i
sedició per evitar penes desproporcionades per transgressions no violentes, o per criminalitzar l’organització d’un referèndum il·legal”
Patrícia Plaja, portaveu de la Generalitat que mirarà de “donar
coherència i consistència en els
missatges del govern. Donaré molt
pocs titulars, però donaré moltes
explicacions.”
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També ens trobaràs a :

Herois o traïdors?
A l’entorn de l’indult als presos polítics
aquests dies em ballen pel cap algunes reflexions que vull exposar aquí, dedicades al
50% a jutges i polítics.
D’entrada, sembla que ara hàgim d’estar
agraïts als botxins perquè diuen que afluixaran la cadena que ens està castigant des de
quatre anys ençà. És increïble que demanin
penediment. Penediment de què? D’haver
posat urnes? D’haver rebut garrotades sense
compassió? De pensar de manera diferent?
I si no és això, algun d’aquests jutges, torturadors inquisitorials, em pot explicar en què
consisteix aquest penediment?
És evident que el significat de les paraules
té un valor relatiu, sobretot quan es parteix
d’un pressupòsit previ que ha de prevaler per
damunt de qualsevol altra consideració. He
tingut la paciència de llegir les 24 pàgines de
l’informe del Consell d’Europa sobre la justícia a Turquia i Espanya. Us puc jurar que
és demolidor per ambdós governs. I si algú
vol fer veure –com ha fet el ministeri d’Exteriors- que és favorable al govern d’Espanya
només pot ser degut a dos motius: ignorància o mala fe. I no crec en la ignorància de la
ministra.
Però tampoc no cal atribuir el desastre de la
política catalana exclusivament als adversaris
de la Meseta. També en els nostres polítics ha
faltat decisió i visió de futur. Ens varen vendre que teníem la república a tocar, que Catalunya seria el nou estat d’Europa... I quan
han anat mal dades, quan la fera ferotge els
ha rostit a tots amb les flames d’un odi sense
pal·liatius, en comptes de fer-hi front, s’han
arronsat, contradient les mateixes promeses
que havien fet abans.
Ja sé que el risc era gran, però si es volia proclamar la república contra la poderosa força
de l’estat, calia estar disposat a arribar a les
últimes conseqüències. Què hauria passat
si s’hagués demanat a tothom que l’endemà
sortís al carrer en suport a la república? Calia
començar a actuar com estat independent.
Soc el primer en lamentar l’empresonament
i la injusta condemna dels líders que promogueren aquella no-nata república catalana.
Però també soc el primer en lamentar que
ara es demanin les engrunes d’un indult sota
mínims. Entenc que a la presó no s’hi està bé,
però, sincerament, passar de dir que es podien posar l’indult on els capigués a abaixar-se
els pantalons en unes circumstàncies de persecució com les actuals, no és coherent. Tirar
aigua freda a un got calent no fa augmentar
la temperatura. Per això estem freds. L’indult
com està plantejat és una burla: és reversible,
condicional i limitat a nou persones; deixa
fora els exiliats i els 3.000 empaperats per haver participat en l’organització.
Per a mi és insultant sentir dir que aquell
referèndum estava plantejat per obligar el
govern de Madrid a negociar. No és això el
que ens varen vendre. No va ser per això que
vàrem sortir al carrer. No és estrany, doncs,
que siguem molts els que ens sentim estafats.
No volem herois ni traïdors.
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La salut actual del català

La tribuna

EDUARD CREUS

F

a quaranta anys, la revista de llengua i literatura Els Marges va publicar l’editorial “Una nació sense
estat, un poble sense llengua”. A
l’escrit s’hi feia una relació dels actes de
repressió franquista contra el català i de
la resta de causes que havien conduït la
nostra societat del monolingüisme al bilingüisme. I preveien que, sense mesures
que ho revertissin, el castellà podia acabar
substituint el català.
Si anem enrere en la història de la nostra
llengua i la nostra cultura ens adonarem
com al llarg de tres-cents anys, en unes
èpoques més i en d’altres menys, s’ha volgut aniquilar el català. Durant algunes
d’aquestes etapes se’ns ha volgut fer creure
que el català era una llengua de segona i
s’ha fet campanya per imposar el castellà
com a llengua dominant, sotmetent així el
català.
Els que vàrem anar a escola durant la dictadura franquista ho vàrem viure en primera persona, no obstant això, a les cases
se seguia parlant en català i la llengua es va
conservar perquè no hi havia els bloqueigs
que hi ha en aquesta era tan globalitzada
i tan interconnectada que vivim. Tot i no
tenir una dictadura, a partir dels anys cinquanta el català va patir una forta repressió
a les comarques de la Catalunya Nord. L’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís, que ho
patí en l’àmbit personal, ho fa palès en el
seu llibre titulat Els invisibles.
Hi va haver un temps en què a Catalunya
aprendre català era percebut com una porta a més i millors oportunitats. Els vinguts
de fora van adonar-se de seguida que si sabien català, podrien tenir millors perspec-

#L’enquesta
de la setmana

3

tives. Malauradament, tot sembla indicar
que aquest prestigi del qual gaudia el català s’ha perdut. La pèrdua d’aquest segell té
molt a veure amb el declivi de l’ús d’aquesta llengua, sobretot entre els més joves. A
principis del 2020, la lingüista Carme Junyent i els filòlegs Josep Murgades i Jordi
Badia van alertar que, “el català es troba en
perill d’extinció”. I quin pot ser el motiu del

precari estat del català? Hi pot haver diverses causes, però una d’elles la trobem en les
dinàmiques internes dels qui han controlat
i controlen el govern i els aparells de l’Estat. Ells sempre han percebut les llengües
diferents del castellà com una nosa o com
un problema amb el qual cal acabar pel bé
d’Espanya. N’és un exemple el fet de com la
dreta espanyola i molts mitjans de comunicació van aclamar a finals de l’any passat la
resolució del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la immersió lingüís-

On prefereixes mirar pel·lícules, a casa
o al cinema?

Casa 51,2%

Cinema 48,8%

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

tica, que imposava el 25% de castellà a les
aules. Tota cultura política ha de ser capaç
de valorar la diversitat, cosa que ara per
ara no fa Espanya, i de moment no hi ha
garantia que això hagi de canviar. Des de
fa temps, hi ha certs partits polítics com el
PP Ciutadans i Vox que no paren d’intentar
dividir a la població utilitzant la llengua.
Tant ells com els mitjans que comparteixen
la seva ideologia, han trobat en la qüestió
lingüística una estratègia per guanyar vots,
i no estalvien cap esforç per convèncer les
persones tants de dins com de fora de Catalunya que la raó per la qual la societat
catalana està fracturada en dues meitats, és
la llengua.
De tot l’exposat fins ara, se’n deriva una
pregunta: què podríem fer perquè el català
recuperés el prestigi perdut, a tots els nivells i en totes les franges d’edat? Una de
les fites per aconseguir-ho seria que tots els
catalans, parlin habitualment en català, el
parlin poc o no el parlin gens entenguéssim que aquesta és una qüestió col·lectiva.
Cal entendre i assumir que el català és una
riquesa de tots, i no només un assumpte
dels catalanoparlants, i encara menys només dels independentistes. Seria necessari
que aquells que no tenen el català com a
llengua habitual o que pràcticament no el
parlen, no veiessin el català com una amenaça que l’únic que pretén és estigmatitzar
el castellà. Convindria trobar i dur a terme
noves estratègies en totes dues direccions,
i de ben segur que tots i cadascun de nosaltres podem aportar-hi el nostre granet
de sorra. Emperò, només amb la bona voluntat dels ciutadans no n’hi ha prou, calen
polítiques i política.

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
CRÒNICA D’UN GREU
ERROR I MISSATGE PER
A TOTHOM
Pere Regordosa Busqué
El passat Divendres Sant, vaig acompanyar la meva dona al Palau Firal
de Manresa per vacunar-se contra
la covid. Som igualadins, però en
aquells moments la cita més propera disponible era aquesta. Però jo no
em vaig vacunar perquè al cap de dos
dies tenia una actuació musical i no
volia tenir febre, estar inhàbil per a
aquesta cita. Vaig pensar que ja buscaria una cita després. Greu error. El
virus no es va esperar.
El meu pensament va ser que això
de vacunar-me ho podia adaptar a la
meva disponibilitat i per poc hi deixo la vida, vaig estar molt greu.
El combat amb el virus no es planteja
ordenat com si es tractés d’unes justes cavalleresques. El virus és el gran
depredador que ataca per sorpresa
quan estàs distret i més vulnerable.
Després del pas per la UCI i la planta
de covid, ara ja em trobo a la planta de convalescència de l’hospital i
miro enrere i veig que si m’hagués
vacunat, sí, podria haver hagut
d’anul·lar aquell concert o participar-hi trobant-me malament, però
ja està. Ara, amb la meva decisió
equivocada he estat a punt de perdre la vida, he patit molt físicament
i psíquicament, he fet patir família i
amics i, en especial a la meva dona.
He perdut la disponibilitat que volia,
durant molts dies, he perdut altres
concerts o activitats que m’hauria
agradat fer i he causat una important
despesa pública a la sanitat. Tot un
seguit de despropòsits.
El procés d’estar diversos dies a la

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.

UCI t’atrofia la musculatura i quedes sense força per fer res, totalment
depenent. Com que en aquest procés
hospitalari he tingut molt de temps
per pensar, així que vaig poder sostenir el mòbil -que inicialment no
podia- em vaig posar a trucar a tothom o enviar whatssaps, amb el missatge de vacuneu-vos, potser tindreu
uns dies de febre però ja està. Retardar-ho, és temptar la sort, posar
en risc la pròpia vida i la dels altres
i causar una enorme despesa que es
podria haver evitat.

ALS PROFESSIONALS DE
LA MEDICINA D’IGUALADA, DE L’HOSPITAL
DE SANT PAU I L’HOSPITAL DE BELLVITGE
Josep Munné i Estruch
Amb aquest escrit voldria posar de
manifest el meu agraïment a tot el
personal sanitari dels nostres Hospitals. Començaré doncs per el nostre
Hospital d’Igualada, l’Hospital de
Sant Pau i l’Hospital de Bellvitge a
Barcelona.
El passat dia 19 d’abril els tres membres de la meva família donem positiu del covid-19 versió anglesa. El fill
és confinat a casa durant 10 dies, la
meva esposa després d’una setmana
a l’Hospital la deriven a casa també
amb confinament de 10 dies.
Quant a mi, després de les exploracions pertinents i degut a la gravetat del meu contagi, amb diagnostiquen la intubació immediata que es
produeix en el mateix hospital de la
nostra ciutat i que donada la gravetat
del cas un cop intubat soc traslladat

urgentment a l’hospital de Sant Pau
a Barcelona, on rebo també les atencions del cos sanitari d’aquest centre
amb professionalitat i qualitat humana que tan es necessiten en aquests
moments.
A poc a poc la recuperació es fa present i millora dia a dia, de forma lenta però continuada i després d’unes
proves de resistència es determina
l’extubació.
Passats uns dies i amb aquesta millora, el Centre Sanitari de Sant Pau
comenta la situació a l’UCI de l’Hospital d’Igualada que accepta el meu
trasllat per continuar amb la recuperació que encara que lentament és
positiva.
Un cop més les atencions, controls,
professionalitat i humanitat de tot el
servei mèdic es posen de nou de manifest en el nostre Hospital. Cal dir
que la planta 3a. es únicament per els
pacients de covid on tot el cos sanitari desenvolupa una tasca digna d’admiració vers tots els pacients.
En un dels controls diaris, la infermera de nit va veure amb gran sorpresa que les palpitacions del meu
cor eren molt baixes. De seguit es
va alertar tothom i em van diagnosticar que calia la implantació d’un
marcapassos. Amb una agilitat digna
d’admiració, a primera hora del matí
una ambulància em recull i em porta
a l’Hospital de Bellvitge, on tot estava a punt esperant la meva arribada.
Es produeix la implantació sense cap
tipus de complicació i es determina
donar-me d’alta, se’m dona de paraula i per escrit la informació dels
medicament que he de continuar
prenent i torno a casa amb gran satisfacció.
Podria haver simplificat l’escrit dient només GRÀCIES A TOTS i ja

hauria quedat bé amb tothom, però
crec que en moments com aquests
que he viscut és necessari manifestar públicament el meu agraïment i
el de la meva família per tot el que
he expressat, doncs moltes vegades o
no es diu res o en el pitjor dels casos
es fan crítiques injustificades o fins i
tot falses.
Doncs per fer justícia a la veritat i
amb molt de rigor vull manifestar la
nostra satisfacció i l’agraïment que
sentim.
A tots molt sincerament, MOLTES
GRÀCIES.

ELS JOVES SÍ QUE
VOLEM TREBALLAR
Cristina Martín Parra
Arriba l’estiu i amb ell les ofertes de
treball de la temporada. Bars i restaurants
(entre altres empreses) busquen a
persones joves i amb ganes de treballar per a formar part de la seva plantilla. El problema està en el fet que a
part d’aquests requisits, demanen que
tinguem EXPERIÈNCIA. Entenc que
ho facin, però també no arribo a comprendre és que si busquen gent jove,
demanin experiència.
Tinc ganes de treballar i encara més
d’aprendre, però si no tinc cap conegut que treballi en el sector per a contractar-me i donar-me experiència,
no puc aconseguir-la. Ja són diverses
vegades que rebutgen la meva candidatura pel simple fet de no tenir experiència.
Els joves ho tenim difícil per a entrar
en el món laboral, si volen incorporar
a l’equip gent jove, no exigeixin experiència, formi’ns.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

DAVID BARALDÉS
El de diumenge passat va ser l’últim partit del capità de l’Igualada,
David Baraldés, que després de 17 temporades i sent el 2n jugador
amb més partits del club, deixa les files blaves.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres
plaques solars.
• Tarifes compromeses amb el medi ambient per a tots
els nostres nous clients.
• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu vehicle elèctric
on tu triïs.
• Facilitats de pagament i assessorament energètic per al
teu negoci.
• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7
per a reparacions urgents.
• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves llars i
assessorant-les en eficiència energètica.
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JAUME SINGLA

ALBERT ROSSELL

Condemnats
a l’indult

Els pisos buits són la punta de l’iceberg

@jaumesingla

E

l govern de l’Estat, el
del president Sánchez,
no s’està plantejant indultar als nou presos
polítics catalans per un sentit
de justícia o per ganes de dialogar, sinó perquè ja li està veient les orelles al llop judicial europeu.
Les darreres decisions legals decidides a Europa en favor dels tres eurodiputats de Junts, a
més de les decisions en ferm dels tribunals de
Bèlgica, Alemanya i Escòcia, indiquen clarament la justícia europea condemnarà a Espanya. És el que passa a Europa on la justícia no
està mediatitzada per la política. A tot això cal
afegir-hi els dos vots particulars al si del Tribunal Constitucional. Tot són indicis molt clars
que el desprestigi internacional del Tribunal
Supremo de España és al caure. És només qüestió de temps que caigui. De relativament poc
temps.
Pedro Sánchez, que fins ara s’ha dedicat a tocar
el violí amb totes les promeses electorals i els
compromisos polítics que el portaren a la presidència del govern -i a tenir aprovats els pressupostos-, ara intenta guanyar temps indultant
parcialment als nou presos polítics, car sap que
si els manté a la presó, el Tribunal Europeu dels
Drets Humans, fallarà molt abans, ja que quan
hi ha persones tancades a la presó, els jutges

El govern del PSOE i Podemos no té
altre remei que concedir els indults
si no vol que Espanya continuï pel
pendent del descrèdit internacional
acceleren la seva decisió.
A banda, en el supòsit que si sortís la sentència del TEDH mentre els nou catalans continuessin a la presó, els veuríem sortir en llibertat
per aplicació d’una sentència europea i no pas
per decisió espanyola. A més, queda clar que
el TEDH desqualificarà molt durament als màxims exponents de la (in) justícia espanyola, els
Lesmes, Llarena, Marchena i altres prevaricadors de la mateixa corda.
El PSOE, que sota el seu mandat els presos porten més temps empresonats que sota el mandat
del PP, intenta reduir els costos per a l’Estat
aplicant tres anys després, un indult que en el
cas dels assassins dels GAL va tardar menys
de tres mesos en aplicar. Per això em dol que
es parli d’indults, com si els tres anys i mig de
presó que porten cadascun d’ells, no fossin una
enorme injustícia que cap indult podrà reparar.
El govern del PSOE i Podemos no té altre remei
que concedir els indults si no vol que Espanya
continuï pel pendent del descrèdit internacional i convertint els aparells d’estat en eines de repressió. Que diumenge el neofeixisme es manifesti
per milers a la plaça Colón de Madrid, demostra que
l’Estat espanyol s’ha convertit en una presó per als
ciutadans que volem ser lliures per a exercir els nostres drets.
Si per mi fos, es fotrien els indults per on els càpiguen
perquè seran un insult damunt d’una injustícia.

Periodista

Q

ue a Igualada hi ha un
nombre incomptable de
pisos buits és una evidència. Que a la ciutat hi
ha veïns amb dificultats per accedir
a un habitatge digne és una realitat.
I que els bancs, els fons voltors i els
gran tenidors que no posen tots els
pisos a disposició del mercat encareixen els preus de
compra i de lloguer és una certesa. Però encara hi ha
més problemes.
A la capital de l’Anoia hi ha pisos inacabats d’ençà de
la crisi del totxo. Un tema a part són els immobles de
petits tenidors que anys enrere estaven en contractes de
renda antiga. Els llogaters no hi feien el manteniment
necessari perquè no era casa seva i als propietaris no
els sortia a compte fer-hi cap inversió perquè el lloguer
que cobraven era ridícul. La majoria d’aquestes finques
estan al centre.
Havent-hi pisos buits, inacabats i pendents de rehabilitar, la solució més sensata en un municipi de vuit quilometres quadrats és posar aquestes finques en circulació.
És una fórmula més ràpida, barata i intel·ligent que esgotar més sòl i aixecar pisos nous als carrers de la Virtut, de Serra Constansó i de Sant Carles. Tampoc és una
bona idea transformar els baixos dels edificis en habitatges. Els baixos estan pensats per acollir-hi comerços,
despatxos i empreses. Transformar-los en pisos és rendir-se; és com dir que Igualada mai més no tornarà a
ser pròspera. Els carrers amb petits negocis als baixos
fan barri i mantenen viva una ciutat. Els vials amb els
baixos esdevinguts habitatges són carrers desangelats.
Des del ple monogràfic sobre habitatge, sabem que
l’Ajuntament d’Igualada ha començat a treballar en l’inventari de pisos buits, començant pels barris de Fàtima
i del Poble Sec. Però el veritable problema és al nucli
antic, que cada any que passa està més buit i degradat.
No és un tema dels últims deu anys, és una qüestió del
creixement concèntric pel qual s’ha apostat durant dècades. I d’aquesta pífia en són corresponsables la majoria dels grups del consistori.
El polígon industrial de Les Comes es va idear per acollir-hi els blanquers. Les adoberies, però, romanen al
mateix lloc, mentre el Rec -un barri per reinventar- en-

velleix i cau a trossos. Com que els adobers no van anar
a Les Comes, calia portar-hi empreses de fora. Com
que el canvi de plans tampoc va ser cap èxit, part del
polígon va servir per ampliar les empreses que havien
quedat encaixonades a la trama urbana de la Igualada d’aquell temps. Com que ni així s’omplia l’espai en
principi concebut per a la indústria, es va repensar com
residencial i es va obrir la veda per fer-hi cases i, dècades més tard, blocs de pisos. Igualada creixia cap enfora, mentre el centre es buidava.
El bunyol es va fer més gran amb el pla de la Massa, on
les famílies gaudeixen de grans espais i tenen aparcament per als seus tres cotxes, alhora que el nucli antic es
degrada. La cirereta del pastís del nyap va fer construir
el primer campus universitari allí, allunyant els estudiants capaços de rejovenir i donar vitalitat al centre neuràlgic de la ciutat. Per sort l’error ara es rectifica amb
l’impuls del campus de la salut a l’antic hospital.
Fa més de cent anys, un personatge que ja ha sortit
a l’article -l’alcalde Joan Serra Constansó entre 19041905 (Constansó amb “s”, si us plau, i no amb “ç”)- va
posar en marxa un innovador programa d’ajuts per
part de l’ajuntament perquè els veïns arrangessin les
façanes. La iniciativa va seguir un segle si fa no fa, però
a data d’avui la degradació del nucli antic no s’arregla
posant guapes les façanes. Calen rehabilitacions integrals d’immobles per tornar a posar pisos al mercat.
Alguns edificis ja no tenen solució: és millor enderrocar-los. Els diferents ajuntaments han anat millorant
la ciutat antiga, han pacificat el trànsit i han fet carrers
de vianants, però no n’hi ha hagut prou, perquè l’encís
dels carrers té més a veure amb els edificis que amb
els paviments. La Igualada que va del Passeig fins al
riu està tan malmesa que hi calen fortes inversions.
La feina a fer és tan titànica que no hi ha hagut cap
alcalde que hagi gosat ser el primer en arremangar-se.
Ara tenim la Igualada que tenim: el terme municipal
està pràcticament esgotat, amb bona part dels habitants desplaçats a les perifèries per no haver apostat
per un creixement compacte de la població, i amb el
rovell de l’ou despoblat, envellit, degradat... i ple de
pisos que no estan al mercat. Els pisos buits són la
punta de l’iceberg d’una Igualada mal planificada i
mancada de model de ciutat.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 20 ANYS
L’autovia a Cervera, parcialment oberta
Juny de 2001.- El Ministerio
de Fomento ha decidit obrir
provisionalment dos trams
de la nova autovia Igualada-Santa Maria del Camí de
la N-II, la qual cosa comportarà que ja no sigui necessari
el pas dels vehicles per l’interior de Jorba i Sant Genís.
D’aquesta manera es posa
punt i final a una vella reivindicació història dels veïns
d’aquesta població, i també a
un dels capítols més negres
que es recorden en el camp
de la mortalitat per accidents
de trànsit.
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Aixequem
el cap!

A Igualada
hi ha +2000
PISOS BUITS
CONSULTA
LES NOSTRES
PROPOSTES

I EL GOVERN DE MARC CASTELLS
NO HA FET RES EN 10 ANYS
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Igualada
Entrevista a Alba Vergés, nova Vicepresidenta Primera del Parlament de Catalunya

“Ni canvien els objectius, ni hi ha cap renúncia, simplement
estem buscant el camí que ens pot portar ràpid a guanyar”
“Tenim un conflicte polític i aquest no se soluciona judicialitzant-lo,
ni amb repressió, ni
amb presó, ni amb
exili, ni amb repressió
econòmica ni res de tot
el que hem viscut. Se
soluciona afrontant-lo
políticament”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

lba Vergés (Igualada,
1978) ha estat nomenada aquesta setmana
nova Vicepresidenta Primera
del Parlament de Catalunya. En
aquesta entrevista, feta a Igualada dimarts a la tarda, l’exconsellera de Salut parla de la gestió
de la pandèmia, però, sobretot,
de política.
Parlem poques hores després
que hagi estat nomenada nova
Vicepresidenta primera del
Parlament de Catalunya. Un
càrrec amb molta presència i
pes institucional.
És rellevant perquè al final retornar al Parlament després
d’aquest període tan intens al
capdavant de la Conselleria de
Salut, és com tornar als orígens
de la política. A més a més poder donar rellevància d’un càrrec institucional com la vicepresidència primera del Parlament,
per a mi és important, perquè al
final sempre m’he cregut la casa,
com la casa del poble i penso
que ara obro una nova etapa en
què puc enfocar més en aquest
àmbit més polític i ajudar al país
després d’aquests tres anys políticament tan complicats.
Ja havia estat a la Mesa del Parlament. Ara tenim al damunt
tot el tema dels indults. Probablement serà objecte d’anàlisi amb lupa per part de molts
grups polítics.
És que precisament els debats
s’han de fer al Parlament. És
això, és la casa on s’hi fa política,
on es debat, on es tracten idees,
arguments... I on s’ha de poder
parlar de tot i així ho defensava
la presidenta Forcadell, que està
injustament a la presó, precisament per això. El meu pas per
la Mesa anterior també va ser en
un moment molt complicat on
s’intentava portar aquell 155 al
Parlament impedint una inves-

Alba Vergés, amb el President Aragonès al Parlament. / ACN

tidura rere una altra fins a fins a
arribar fins i tot a la investidura
de Jordi Turull, que es va quedar
a mitges perquè el van empresonar a ell i també a d’altres companys i companyes.
Per tant, bé, tornem a una època
on hem de continuar defensant
que en el Parlament s’hi pugui
parlar i debatre de tot, i sobretot
trobar el camí polític en aquesta estratègia nacional més enllà
del moviment independentista,
en aquest gran consens de país
que és el de l’amnistia i l’autodeterminació. Crec que un lloc on
sempre s’han de veure reflectits
els consensos de país és el Parlament de Catalunya.
Arran de la carta d’Oriol Junqueras, en què es renuncia a
la via unilateral per assolir la
independència -la qual cosa ha
estat ben rebuda per part del
govern espanyol-, ja hem vist
que des de Junts o la CUP no
es pensa de la mateixa manera.
Altre cop dividit l’independentisme. Hi ha precedents de
aquestes coses també generen
conflictes també dins del Parlament, perquè no es veu unitat.
És que no hi ha d’haver tampoc
cap problema en poder plante-

“No volem en cap cas
quedar nos encallats en
aquesta repressió, sinó
avançar. Caldrà teixir
complicitats, estratègia
i teixir ritme, també”
jar una estratègia on s’hagin de
trobar els punts d’acord, i penso
que els tenim en aquests grans
consensos de país, que són que
nosaltres anem pel camí per
poder exercir l’autodeterminació. Sabem que aquests tres
anys de repressió s’acaben amb
una amnistia i per tant, aquests
dos pilars són els àmbits en els
quals treballarem, perquè hi ha
consens absolut amb la CUP i
amb Junts per Catalunya, i és el
que defensa l’Oriol Junqueras.
Ell diu que la millor manera
d’aconseguir avançar en aquest
camí és fent comprometre a
l’Estat espanyol d’asseure’s a la
taula, reconeixent que hi ha un
conflicte polític i que aquest no
se soluciona judicialitzant-lo,
ni amb repressió, ni amb presó,
ni amb exili, ni amb repressió
econòmica ni res de tot el que
hem viscut aquests tres anys. Se
soluciona afrontant-ho política-

ment.
L’Oriol sempre ho ha tingut
molt clar i per això té aquesta
mirada tan estratègica, potser
perquè també té aquesta formació d’historiador, per dir a
aquelles persones que encara
no s’han vist interpel·lades en
el moviment per a una República Catalana justa i lliure, que
aquesta també podria ser la seva
opció. També cridem aquestes
persones a formar part d’aquest
projecte. Al final, el consens de
tenir la màxima força possible
per tirar endavant cap a la República i poder-la guanyar, sí
que hi és.
Cal potser més didàctica, en
explicar-ho, això? Ens evitaríem molts episodis desagradables, vist el vist.
Crec que Esquerra ha fet la feina, en aquest sentit. És a dir,
després d’aquest octubre del
2017 vam fer Congrés Nacional. L’Oriol Junqueras i la Marta
Rovira han escrit el llibre Tornarem a vèncer. No és un llibre per
explicar les seves vivències, ni
personals, ni per encallar-se en
el passat, sinó per superar-ho,
partint de la base d’aquest 1
d’octubre, que és el que ens
dóna moltíssima força, i per

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

poder traçar una estratègia per
acabar guanyant, perquè al final
el que volem és acabar guanyant
aquesta república catalana, que
ningú ens regalarà i que ens
l’haurem de treballar.
Sí, però hi ha gent que no comparteix que s’hagi de superar
res, que l’1 d’octubre hi és, i
que d’allí sorgeix un mandat
que s’ha de complir, si cal,
amb tota la força possible.
Com voleu convèncer aquestes
persones? Cal una estratègia
diferent?
No crec que calgui canviar l’estratègia. Crec que l’Oriol explica
molt bé que les estratègies s’han
d’adaptar a les circumstàncies, i
en els punts i en les cruïlles que
et trobes en el camí. Aleshores,
ni canvien els objectius, ni hi ha
cap renúncia, ni canvia cap estratègia, simplement estàs buscant el camí que et pot portar
més ràpid a guanyar. I aquest
camí no és d’Esquerra Republicana. És de país, i ha d’anar de
la mà dels de Junts per Catalunya i de la CUP. I sobretot, no
ha negar tampoc a una part que
no seran ni votants d’ERC, de
Junts i de la CUP, però que són
els nostres veïns i veïnes i que
no s’han de sentir expulsats en
un projecte que volem que sigui
guanyador. L’Oriol marca molt
bé això.
Ningú no ha de voler imposar la
seva manera de veure les coses,
sinó que entre tots i totes hem
de trobar la manera de tirar endavant. Han estat tres anys molt
durs a causa de la repressió de
l’Estat. Nosaltres no volem en
cap cas quedar nos encallats en
aquesta repressió, sinó avançar.
Caldrà teixir complicitats, estratègia i teixir ritme, també.
Es veu amb cor de teixir bé
amb la Laura Borràs?
Doncs sí. M’hi veig amb cor
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“Aquí coincidien algunes coses que potser podrem acabar de
saber en un determinat moment, hi havia molts casos i van
sorgir molt abans que a tot arreu”
amb ella, i amb tots. És que si
no llavors sí que voldria dir que
estem renunciant a poder guanyar. Aquest és un camí on no
hi sobra ningú, i a més avalats
per les urnes del 14 de febrer,
amb una majoria encara més
sòlida a l’independentisme.
Acaba de deixar la conselleria
de Salut. Aquí a la Conca
d’Òdena vam tenir la desgràcia de, diríem, començar la
pandèmia a Catalunya, amb
un confinament duríssim i
inèdit. Encara molta gent es
pregunta per què ens va tocar
precisament a nosaltres?
Coincidien algunes coses que
potser podrem acabar de saber
en un determinat moment, però
aquí hi havia molts casos i van
sorgir molt abans que a tot arreu. A més, es va veure afectat
l’Hospital, i era un dels punts
que has de tenir més cura per
poder cuidar tots els casos que
anaven sortint... Va ser una situació molt complicada.
Ara que s’ho pot mirar des
d’una perspectiva més àmplia,
i que les vacunes sembla que
estan tornant tot a la normalitat, quina valoració en fa, de
tot plegat?
Hi hem estat a totes, en tot i
per a tot. He marxat, en aquest
sentit, sentint-me tranquil·la
perquè hi ha una vacunació en
marxa i a tot ritme, a velocitat de creuer, amb un canvi en
l’epidèmia brutal, havent pogut
trobar un equilibri amb tots els
sectors econòmics i socials del
país que s’havien vist afectats.
Vam decidir, per exemple, que
havíem de tenir les escoles obertes, que els nens i nenes i els joves d’aquest país no els podíem
deixar sense un dels seus pilars

“L’important a l’Hospital d’Igualada és
que hi hagi projecte,
en els serveis, que
es deixi treballar els
professionals. Que es
deixi poder obtenir
talent, i fer equips”
fonamentals. I ho vam aconseguir. Si mirem altres països, han
estat molts mesos amb escoles
tancades, alguns d’ells països
molt avançats i que no han tingut l’epidèmia més complicada
que la nostra. Nosaltres vam
prioritzar això. L’àmbit cultural,
que també ha patit en aquesta
epidèmia i, si ho compares amb
altres països europeus, és claríssim que l’hem pogut obrir amb
un cert equilibri durant molts
mesos, mentre a la resta d’Europa estava totalment tancat. Ha
estat molt difícil, però crec que
la gent ha respost molt bé. Sap
que tenim un sistema de salut
que l’hem de cuidar i que hem
de prioritzar.
Recordo anteriors entrevistes,
abans de la pandèmia, en les
quals deia que el nostre sistema de salut era motiu d’enveja

en altres llocs d’Espanya i fins
i tot en altres països. Amb les
retallades, el sistema va sofrir.
Amb la pandèmia creu que el
sistema està ferit i caldrà parar-hi més atenció?
L’epidèmia ha enfortit el sistema
de salut, perquè nosaltres el que
vam dir és que havíem de fer
front a la covid i, a banda, sortir
d’aquí amb un sistema de salut
més fort. Aleshores, tot el que
hem fet per atendre la pandèmia també ha estat amb visió de
què queda pel sistema de salut
de després. Més professionals,
més equipament, més resolució,
més treball en xarxa. Teníem
l’obsessió per enfortir el sistema
de salut i així ha estat.
Algú va decidir fa uns anys retallar en educació i en sanitat.
Ara almenys tots tindrem clar
que el que s’ha de fer és invertir-hi.
I tant! És que jo sempre deia que
no gastem en salut. És a dir, del
pressupost de la Generalitat gairebé un 40 per cent és despesa
en salut, però no és despesa,
sinó inversió en salut. Al final,
com passa en l’educació, és una
inversió en el futur, i en igualtat
d’oportunitats. En aquest cas,
una inversió clara en la salut
de la població. Si no hi ha sa-

lut, tampoc hi ha altres coses. I
crec que això sí que ens n’hem
adonat com a societat, amb la
pandèmia.
I tenir un hospital universitari, de què ens servirà?
Doncs per poder cuidar el que
construeix realment un sistema de salut, que són els seus
professionals. En un Hospital
Universitari comences a donar
importància del que és la docència, la formació dels professionals i això s’hauria d’acabar
convertint en una estratègia del
propi hospital, del mateix centre. Hem de poder atreure talent
com a hospital. I això vol dir
que has de donar valor a aquesta docència i també una part de
recerca que puguis fer i lligar bé
tota l’assistència.
Però costa que vinguin especialistes, a Igualada.
En un hospital comarcal com és
el d’Igualada, però que té la seva
potència, pots i fas tanta feina
i tan bona com la pots fer en
algun altre hospital. El tema és
que hi hagi projecte en el centre,
en els serveis, que es deixi treballar els professionals. Que es
deixi poder obtenir talent, i fer
equips. La mida d’un hospital
és important, però el treball en
xarxa ho hauria de fer més fàcil.
No li han vingut mai ganes
d’engegar-ho tot a rodar i tornar a Igualada?
La veritat és que no, en cap moment. Ganes de ser-hi, sempre.
Ara, amb una nova etapa al Parlament i amb la vicepresidència
primera, és un punt que crec
que hem d’aprofitar.
Ho dic perquè les males llengües habituals ja asseguren
que vostè es presentarà per alcaldessa d’Igualada a les pro-

peres municipals.
Espero que la nova legislatura
que acaba de començar duri
quatre anys i tingui un recorregut on es pugui treballar.
Per fi per vosaltres, Esquerra
Republicana té un president
de la Generalitat després de
moltíssims anys. Passarà el
mateix a Igualada, on no hi
ha un alcalde republicà des
d’abans de la guerra?
Doncs sí. Crec que defensem un
projecte no només de país, sinó
també de ciutat, amb un instrument que és Esquerra Republicana, que té molt clar quina és
la base del municipalisme, des
d’on es fa país. Igualada es mereix un alcalde republicà, evidentment.
Igualada ha tingut dues conselleres igualadines, i ara les
dues primeres representants
del Parlament també tenen
moltes arrels a la ciutat. Això
què pot aportar més a Igualada?
Això sempre és bo. A Igualada hem de saber utilitzar bé la
nostra creativitat, com hem fet
sempre per sortir de les crisis
que hem anat tenint. Crec que
som una ciutat molt de bandera,
com ja havia estat temps enrere,
amb alguns errors que segurament es van cometre, com no
deixar que el tren gran arribés
fins aquí al segle XIX, ara seria
impensable...
Hem après dels errors, més que
dels encerts i penso que Igualada ha de fer això independentment de si ha guanyat pes institucional o no. Estem molt ben
situats en el mapa, sempre diem
que estem mig perduts al mig,
però som al mig.

NOU SUBARU OUTBACK
amb opció

GLP

Des de 349€/Mes*

Entrada 12.701,39 €. 48 mesos
T.A.E. 8,48%. Última quota 17.697,00 €

MÉS SEGURETAT. MÉS ESTALVI.
MÉS SUBARU QUE MAI.

Perdre’t. Escapar. Tot això és a la natura.
Protegir-te a tu quan hi vas i els llocs de què
gaudeixes és a la nostra natura.
*Finançament de Subaru Outback 2.5i Trek. Preu al comptat: 39.500,00 €. Preu finançant: 39.500,00 €. Entrada: 12.701,39 €. Termini: 48 mesos, 1
quota de 333,39 €, 46 quotes de 349,00 € i 1 quota de 17.697,00 €. Tipus deutor fix: 6,95%. T.A.E: 8,48% (tant la TAE com la primera quota poden variar
lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura finançada: 3,50% 937,95 €.
Interessos: 6.347,83 €. Import total del crèdit: 27.736,56 €. Cost total del crèdit: 7.285,78 €. Import total carregat: 34.084,39 €. Preu total a terminis:
46.785,78 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 09/05/2021 i el primer pagament el 02/06/2021. Oferta vàlida fins al 31/07/2021. Sistema
d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

JOAN SAN JOSÉ
AUTOMÒBILS, S.L.

Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada
Tel. 93 801 91 45
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Igualada Comerç proposa aquest mes i el juliol
visites guiades en la seva campanya d’estiu
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç va crear
el desembre, en la campanya especial 365, una trilogia de visites guiades per la
ciutat d’Igualada amb la complicitat del comerç local. La
creació del contingut i les visites es van fer amb el suport de
l’empresa, Anoia Patrimoni.
La proposta són una trilogia
de visites guiades per la ciutat
d’Igualada, la seva història i el
seu comerç. Aquestes tres propostes prenen la denominació
de trama en referència a tres
conceptes figurats:
Ruta 1. Del taller a la fàbrica,
passant pel Camí Ral La Igualada moderna i contemporània 2020. Es farà els dissabtes
12 de juny i 3 de juliol a les 18
hores i com a punt de trobada
a l’oficina de turisme.
Ruta 2. Llums i ombres
d’Igualada. La Igualada valenta Recorregut pel nord-oest de
la ciutat. Recorregut històric

pel convuls segle XIX igualadí. Es farà els dissabtes 19 de
juny i 10 de juliol a les 18 hores i com a punt de trobada a
l’estació vella.
Ruta 3. Els Mercats d’Igualada. El naixement i consolida-

ció d’una vila comercial 2020.
Es farà els dissabtes 26 de juny
i 10 de juliol a les 18 hores i
com a punt de trobada a Igualada Comerç.
Cal fer reserva a marqueting@
igualadacomerc.cat o per telè-

fon al 609312254.
Aquesta activitat s’inclou en la
campanya d’estiu promoguda
per l’associació de comerciants, Igualada Comerç, amb
el doble objectiu, promoure el
comerç local i el turisme.

Acord dels empresaris de les Comes amb CGM
per abocar els seus residus industrials
REDACCIÓ / LA VEU

L

es empreses associades
a l’AEPIC (Associació
Empresarial del Polígon Industrial Les Comes)
disposaran,
pròximament,
d’un nou benefici fruït d’un
acord de col·laboració entre
l’entitat empresarial i l’empresa
igualadina CGM (Centre de
Gestió Mediambiental) per
abocar els seus residus.
L’acord consta d’un nou servei
de deixalleria perquè les em-

preses del polígon industrial
Les Comes puguin gestionar i
abocar els seus residus en una
deixalleria de proximitat. Les
empreses que vulguin benefi-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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car-se d’aquest servei, podran
gaudir d’un 10% de descompte a les tarifes oficials de CGM
per gestionar els seus residus.
Segons el president de l’AEPIC, Joan Mateu, aquest
acord serveix per donar resposta a una demanda necessària i urgent que feien les
empreses d’aquest polígon al
no tenir cap lloc pròxim per
abocar-ho, una acció que no
només permet agilitat, eficàcia i eficiència, sinó que “ens
permet seguir treballant per

un polígon en condicions, que
respecta i vetlla pel medi ambient”, exposa el president.
Aquest acord és una acció
més duta a terme per l’AEPIC
amb l’objectiu de vetllar pel
manteniment de l’entorn del
polígon i aconseguir un espai
ordenat, net i amb els serveis
necessaris; així com informar,
assessorar i canalitzar les demandes i necessitats en relació
a temes que afecten a l’emplaçament en qüestió.
L’AEPIC treballa diverses accions i projectes com per exemple, el Mercat d’Intercanvi
d’empreses per donar una segona vida a productes que les
empreses ja no necessiten o el
projecte d’anàlisi i diagnosi de
les empreses per ser més eficients i sostenibles energèticament. Ambdós projectes estan
impulsats per la UEA.

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

El Consell Comarcal
acompanya empreses
en la captació dels
Fons Europeus de la
Recuperació
El vicepresident primer del
Consell Comarcal de l’Anoia,
Jordi Cuadras, ha iniciat una
ronda de visites a empreses
de l’Anoia amb l’objectiu de
conèixer de primera mà el teixit productiu de la comarca i
detectar projectes que podrien optar als Fons Europeus de
la Recuperació Next Generation i, d’aquesta manera, ajudar
les empreses en el seu procés
de sol·licitud per a fer possible
la reconversió econòmica de
l’Anoia i generar ocupació.
Cuadras assegura que “en les
visites que estem fent a les
empreses, constatem que a la
nostra comarca hi ha talent
empresarial i capacitat per fer
projectes innovadors que volem visualitzar i acompanyar
tant com puguem. Els Next
Generation són una oportunitat única per a enfortir el nostre teixit econòmic i convertir
l’actual situació adversa en
una oportunitat per al nostre
territori. La nostra prioritat és
trobar totes les oportunitats
que puguin generar ocupació
a la comarca i per això estem
realitzant aquesta ronda de visites a les empreses”.
Pacte de l’Anoia
En aquestes visites, el Consell
lliura la diagnosi del Pacte
d’Acció Social i Econòmica de
l’Anoia amb la radiografia de
la comarca un any després de
l’esclat de la pandèmia i s’intercanvien impressions. Les
empreses poden expressar la
seva visió del territori, de com
han treballat per a superar el
context advers provocat per
la pandèmia i quins projectes
planegen, enfocats sobretot
cap a la transició digital i verda del teixit productiu.
Fins ara ja s’han visitat una
desena d’empreses de diferents municipis en àmbits tan
diversos com el tercer sector, el tèxtil, la metal·lúrgia,
el reciclatge, la mobilitat i la
construcció.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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La UEA insereix 16 persones en atur
a diverses empreses
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia a través del programa 30 PLUS ha fet
possible la contractació d’un
total de 16 persones en situació d’atur a 16 empreses de la
comarca de l’Anoia. Aquest
fet respon a la línia de treball
que l’entitat empresarial té en
ment per crear ocupació, i per
tant, en ajudar en la millora de
la situació del mercat laboral
anoienc i dinamitzar l’activitat
empresarial i econòmica de la
comarca.
Les empreses que han participat en aquest programa són de
diversos sectors com el paper,
el transport i la logística, la
construcció, els serveis, la química entre altres. Majoritàriament han sigut insercions de
vacants relacionades a mosso
de magatzem o operari, també
vacants en departaments d’administració, comerç i logística;
i per últim, comercial i xofer
d’autobusos.
El 30 PLUS és un programa
subvencionat pel Servei d’Ocu-

Auto
mercat

19è

12 i 13 de Juny 2021
IGUALADA
Av. Països Catalans/
Av. Europa (Les Comes)

L’empresa Animan’s ha estat una de les beneficiades pel programa.

pació de Catalunya i el Ministeri de Treball, Migracions
i Seguretat Social, adreçat a
persones majors de 30 anys en
situació d’atur. Enguany s’ha
celebrat la 4a edició, que va
engegar el novembre de 2020 i
en l’actualitat, els integrants encara hi estan participant.
Aquest programa combina
formació i inserció laboral de
qualitat: una oportunitat per
formar-se i després posar en
pràctica els coneixements adquirits. És a dir, a banda del
contracte laboral, els participants han rebut una formació
especialitzada d’entre 20 i 100
hores -formades a mida de les

necessitats del lloc de treball-,
i una orientació tutoritzada per
tal d’impulsar la seva ocupabilitat en el futur.
Des de la UEA es valora molt
positivament aquesta taxa d’inserció; ja que segons les contractacions realitzades fins al
moment a través de les diverses
edicions que s’han dut a terme
al llarg dels anys -tant del 30
PLUS com del FOJ (Fem Ocupació per a Joves)- s’han inserit
a un total de 71 persones en
situació d’atur a la comarca.
A més, quasi el 40% dels contractes van prorrogar-se una
vegada vençut el període de
contractació subvencionada.

Dissabte: 10:00h. a 15:00h.
i de 16:00h. a 21:00h.
Diumenge: 10:00h. a 15:00h.
i de 16:00h. a 20:00h.

LA FIRA DEL
VEHICLE D’OCASIÓ

Ja són obertes les inscripcions per a
les activitats als centres cívics
REDACCIÓ / LA VEU

A

hir dijous 10 de juny
s’iniciava el període
d’inscripcions a les
activitats estiu dels Equipaments Cívics. Aquest any sota
el títol “Obert per vacances”
s’ha volgut presentar una programació estival centrada en
les activitats a l’aire lliure i a
l’exterior.
La programació s’ha organitzat en diferents blocs d’activitats: tastets d’activitats obertes
a tothom al Parc central o a la
plaça de Cal Font; el programa

“passegem i descobrim” per
conèixer racons o edificis singulars d’Igualada, excursions
i sortides tant culturals com
lúdiques; “espectacles a la
fresca” a l’exterior del Museu
de la Pell per a públic familiar
i per a adults i un curs d’introducció a la marxa nòrdica.
Les inscripcions es poden
realitzar per via telefònica
o a través d’Internet. Fermí
Capdevila, regidor d’Entorn
Comunitari i cooperació ha
animat als usuaris dels equipaments “fer les inscripcions,
sempre que sigui possible per

Internet ja que és molt més
còmode i ràpida”. Capdevila, a més, ha volgut agrair
la col·laboració i la il·lusió
que s’ha dipositat en aquesta nova proposta d’activitats
després d’una temporada
difícil marcada per les restriccions”. Es pot trucar als
telèfons dels equipaments cívics: 680523366, 938068101,
938052621, de 9h a 14h i de
15h a 20h.
A través d’Internet, les inscripcions es faran a partir de
les 8h al link: https://espaiciviccentre.miram.cloud
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El Consell Nacional de Junts per
Catalunya, amb tres anoiencs
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls dies 28 i 29 de maig,
els militants de Junts
van escollir els membres del Consell Nacional, l’òrgan consultiu de la formació
política, que, junt amb l’Executiva Nacional, les executives

de les vegueries, comarcals i
locals, continuen amb el desplegament del partit.
Els consellers nacionals s’assignen en funció del nombre
d’afiliats que hi ha a cada territori. La comarca de l’Anoia
comptarà amb tres consellers
nacionals: els igualadins Xè-

nia Guàrdia, com a presidenta de l’Executiva comarcal,
i Josep Juanmartí, així com
la pierenca Maite Guzman.
Juanmartí i Guzman són
membres de l’executiva comarcal i de les executives
locals d’Igualada i Piera, respectivament.

ORGANITZA:

PATROCINADORS:

EN CONVENI AMB:
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Suport a l’estiu:
Endavant amb l’ESO,
promourà, gratis,
tècniques d’estudi
aquest juliol
El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada posa en marxa el projecte “Suport a l’estiu: Endavant
amb l’ESO” amb l’objectiu de
dotar d’espais d’acompanyament a l’alumnat jove.
Amb aquest projecte es dona
continuïtat al reforç escolar
engegat aquest curs, en línia
amb les actuacions dirigides a
promoure l’èxit escolar.
L’activitat, de caràcter gratuït
i presencial, es realitzarà del 5
al 23 de juliol de les 9:30h a les
12:30h i es dirigeix a alumnes
de primer a quart d’ESO dels
diferents centres d’educació
secundària de la ciutat.
Motivació i educació
emocional
A més a més d’oferir suport
a la realització de les tasques
escolars per tal de reforçar
l’assoliment de les matèries,
també es duran a terme dinàmiques que treballin l’aspecte
motivacional, les tècniques
d’estudi i l’educació emocional. Des del departament
d’ensenyament, la regidora Patrícia Illa explica que
“aquest projecte s’emmarca
en un seguit d’activitats que
s’estan duent a Igualada per
dotar els joves d’eines per a
empoderar-los i ajudar-los a
trobar el seu camí educatiu i
laboral, en un pla per a treballar les oportunitats educatives que existeixen”.
El període d’inscripcions estarà obert del 4 a l’11 de juny.
Per a més informació, es pot
contactar al correu nosaltres@atlasfundacio.org o al
telèfon 93 805 57 92.

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
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Aigua de Rigat i Ajuntament faran
9 pisos de lloguer al carrer Comarca

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament i Aigua de
Rigat han arribat a un
acord per construir habitatge de lloguer assequible a
l’edifici de les antigues oficines
que Aigua de Rigat té al Carrer Comarca núm. 47 d’Igualada. L’acord ha estat presentat
aquest dilluns al matí per les
tinentes d’alcalde Carme Riera
i Carlota Carner acompanyades pel gerent d’Aigua de Rigat, David Gall.
El projecte, que serà costejat
íntegrament per Aigua de Rigat, contempla la construcció
de 9 pisos. L’Ajuntament, a
través de l’Oficina d’Habitatge

Els pisos de lloguer
assequible es faran a
les antigues oficines
de la companyia, que
finançarà el projecte
Local, serà l’encarregat de gestionar els lloguers d’aquests
nou habitatges dins la Borsa
de Lloguer Assequible.
La tinenta d’alcalde, Carme
Riera, ha valorat molt positivament aquest anunci “que
donarà un nou ús i rehabilitarà l’edifici ampliant el nombre
de pisos de la Borsa de Lloguer Assequible de la nostra
ciutat”. Alhora, Riera ha posat

de manifest que “podrien haver estat 12 pisos i no només
9, si la proposta del govern
per destinar els baixos a pisos
de lloguer assequible hagués
prosperat”.
David Gall, gerent d’Aigua de
Rigat, ha explicat que “el Consell d’Administració d’Aigua
de Rigat ha apostat per aquest
projecte amb la ferma voluntat de revertir en la ciutat
d’Igualada”.
S’estima que les obres, que
tindran una durada aproximada de 12 mesos, s’iniciaran a principis del 2022 i tindran un cost aproximat d’1
milió d’euros que assumirà
Aigua de Rigat.

La Síndica Rosa Sánchez presenta
les seves activitats de 2020
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Síndica Municipal de
Greuges, Rosa M. Sánchez, ha presentat davant
el plenari el seu informe anual
d’activitat de l’any 2020.
Entre d’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat, la Síndica Municipal va dur a terme un
total de 120 actuacions, 1 més
que l’any 2019. D’aquestes 120
accions, 46 van correspondre
a Consultes, Assessoraments
i Informacions (CAI), 72 van

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

estar emmarcades en el capítol
de les Queixes i, finalment, 2
va correspondre a Recomanacions d’Ofici. De tots els casos
rebuts, 65 han estat promoguts
per dones, 51 per homes, 2 per
entitats i, en 2 ocasions, la Síndica ha actuat d’ofici.
La casuística especial d’aquest
any, marcat per la pandèmia,
ha fet que es modifiqui en certa
manera el mode de presentació
d’aquests casos. 33 han estat
presentats per telèfon, 32 per
correu electrònic, 53 de forma

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

presencial i 2 presentades d’ofici. El 100% de les actuacions ja
estan resoltes.
Per procedència geogràfica, la
majoria de les actuacions corresponen als districtes Centre
i Pla de Sant Magí, destacant
també les 9 actuacions de ciutadans d’altres municipis.
Els interessats a contactar-hi
ho poden fer de dilluns a divendres, de 8 a 15h. Es pot
trucar al 93 803 19 50, extensió
(Ext. 553), o enviar una correu
a sindicatura@aj-igualada.net.

El ple municipal
aprova les beques
per a llibres i material escolar, menjadors i escoles bressol
Dimarts va tenir lloc una llarga sessió plenària municipal.
A banda del ple extraordinari
sobre habitatge (veure pàgina
següent), també es van tractar
altres punts.
Va ser unànime el vot favorable al Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Igualada
i la Universitat de Lleida per a
l’impuls dels estudis del grau
en administratiu i direcció
d’empreses al Campus Universitari Igualada-UdL.
En el ple també s’han aprovat, de cara al proper curs
2021/2022, les bases que regulen la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material
escolar, les bases que regulen la
concessió d’ajuts per a les famílies usuàries de les escoles bressol d’Igualada i les bases que
regulen la concessió d’ajuts per
a les famílies usuàries del servei
de menjador de les escoles de
segon cicle d’educació infantil
i primària d’Igualada. Els tres
punts han estat votats favorablement per Junts x Igualada i
Ciutadans i han comptat amb
l’abstenció d’ERC , Igualada
Som-hi i Poble Actiu.
El ple també ha aprovat per
unanimitat l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament
a entitats sense ànim de lucre
que es dediquen a la cooperació. La part resolutiva del ple
ha finalitzat amb l’aprovació
d’un contracte de préstec amb
el banc BBVA que ha comptat amb els vots favorables de
Junts x Igualada, ERC, Igualada Som-hi i Ciutadans i l’abstenció de Poble Actiu.
Es van aprovar tres mocions.
Una de Poble Actiu per la pròrroga per la declaració d’habitatge tens del municipi d’Igualada segons la llei 11/2020, de
contenció de rendes de lloguer
d’habitatges; una de Som-hi en
suport a la ciutadania colombiana; i una tercera de tots els
grups municipals de reparació
i restitució de la memòria de les
dones acusades de bruixeria.

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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El ple sobre l’habitatge, celebrat a mitjanit,
aprova totes les propostes sense vots en contra
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts va tenir lloc el
ple extraordinari demanat per ERC i Poble Actiu per debatre la manca d’habitatge a la ciutat. La
sessió, traslladada a un tercer
ple durant la mateixa tarda-nit
(després de l’habitual repàs
anual al treball de la Sindica de
Greuges i d’un ple ordinari) va
acabar iniciant-se a les 11 de la
nit i va acabar als volts de la 1
de la matinada... Al final, les
20 propostes inicials dels impulsors es van aprovar, i sense
cap vot en contra. El govern
de Junts per Igualada, però, no
en va votar cap a favor. Que es
facin efectives ja és una altra
història.
20 propostes aprovades
Entre les propostes més destacades hi ha l’increment de les
ajudes per pobresa energètica,
un pla de lloguer jove per facilitar l’emancipació dels i les
joves, una línia d’ajudes per a
pagaments de fiances de nous
lloguers, una línia d’ajuts per
a la rehabilitació d’habitatges
buits i degradats, l’exempció
del pagament de l’IBI si es posa
el pis a lloguer accessible, l’encariment del 50% de l’IBI pels
pisos buits d’entitats bancàries,
sancions per a entitats bancàries que tinguin pisos buits i
forçar a bancs a posar els pisos
a lloguer per aquella gent que
està en risc de quedar-se sense
habitatge, entre d’altres.
El portaveu d’ERC, Enric Conill, va destacar que “ja que el
govern municipal no incentiva,
fomenta i provoca aquest tipus
de debats a la ciutat, els impulsem des de l’oposició ja que és
imprescindible fer-ho per tal
de revertir una situació molt
greu de manca d’habitatges
a la ciutat”. El líder republicà
igualadí afegia que les “20 pro-

postes que hem presentat, totes
elles viables, factibles i que de
fet a molts altres municipis ja
estan impulsant” i va contraposar les propostes dels grups
de l’oposició amb “la inacció
del govern municipal de Marc
Castells, que en 10 anys no ha
dut a terme cap política pública per generar pisos de lloguer
accessible”. De fet, els republicans expliquen que “el govern
va tard en polítiques d’habitatge, no han fet absolutament res
i això ha comportat que tinguem un greu problema d’accés a l’habitatge a Igualada. Hi
ha els mateixos pisos de lloguer
accessible a la ciutat avui que
no pas fa 10 anys, 35” i això és
“molt inferior en comparació
amb altres municipis similars
al nostre”.
Per a Conill “vostè, Sr. Castells,
avui té dues opcions: Seguir
negant el problema i ignorar
les propostes dels grups de
l’oposició o bé assumir que no
han fet la feina que tocava i implementar les polítiques públiques d’habitatge que necessita
Igualada”.
Poble Actiu, molt crític
A les files de Poble Actiu, es va
ser molt crític amb el govern
municipal. La regidora Neus
Carles apuntava que “Igualada

té un problema d’accés a l’habitatge digne. Sabem que aquesta
problemàtica no és exclusiva
de la ciutat, sinó que passa a
tot el país, però això no ens pot
servir d’excusa per a no fer res”.
Concretament, van centrar les
seves crítiques en la manca de
polítiques d’habitatges per frenar la pujada dels lloguers, que
han convertit Igualada en la setena ciutat catalana on més han
pujat els preus dels lloguers en
els darrers anys, una pujada del
43% entre 2015 i 2020 segons
dades de l’Incasol. Per Neus
Carles, entenen que “l’habitatge és una problema de país,
però aquí a Igualada estem
molt pitjor que en altres ciutats
i per tant hem d’actuar amb
conseqüència” i va proposar un
pacte de ciutat per resoldre el
problema de l’habitatge.
Junts recorda el veto a fer habitatges a les plantes baixes
Junts per Igualada ha denunciat en una nota de premsa que
“’oposició es dediqui a penjar
cartells i atacar al Govern però
en canvi bloquegi la possibilitat de guanyar més de 600 habitatges de protecció oficial en
espais que a dia d’avui estan
buits”, en relació a la seva iniciativa, que no va prosperar,
de permetre fer habitatges a

les plantes baixes dels edificis.
Des del grup expliquen que
“es tracta d’una iniciativa que
està prosperant a molts municipis que fins i tot estan governats per partits que a Igualada
estan a l’oposició” i demanen
“més responsabilitat en aquesta àrea tant sensible”.
La tinent d’alcalde Carme Riera i regidora d’acció social i
d’habitatge va destacar dues
mesures recents. En primer
lloc, el projecte pilot de masoveria urbana per facilitar
l’accés dels joves a l’habitatge, les bases del qual van ser
aprovades en el propi plenari ordinari. En segon lloc,
l’anunci que es feia públic
dilluns 7 de juny de l’acord
amb Aigua de Rigat per rehabilitar les antigues oficines
al c/ Comarca.
El govern de Marc Castells
defensa les tres promocions
públiques que ja estan en
marxa a la ciutat i que significaran 72 pisos de protecció
oficial, i la convocatòria de
les subvencions de rehabilitació d’habitatges, que “tenen unes bases millorades
respecte l’any passat, donat
que l’import atorgat s’incrementa als 20.000€ i sense
necessitat de cofinançament
per part del propietari”.
Aquest ajut es suma a les
subvencions que també s’ofereixen per rehabilitar façanes
i a les bonificacions existents
a les ordenances per afavorir aquestes actuacions, així
com el propi suport tècnic
i d’assessorament que es
presta des de l’Oficina Local
d’Habitatge en la tramitació
i gestió d’Ajuts. Així mateix,
també es van exposar totes
les línies d’actuació que es
duen a terme des de serveis
socials en matèria d’ajuts
per habitatge i subministraments bàsics.

ERC omple la ciutat de cartells demanant que Aixequem el cap
ERC han iniciat aquests dies
a Igualada la campanya “aixequem el cap”, on proposen
als igualadins “mirar al seu
voltant” per observar “els milers de pisos buits i degradats
que hi ha a la ciutat” després
que “en 10 anys el govern
municipal de Marc Castells
no ha fet absolutament res
per tal de generar pisos de
lloguer accessible”.

Des d’ERC asseguren que “la
passivitat del govern municipal en aquesta temàtica durant 10 anys ens ha portat a
on som: falta d’oferta d’habitatge, preus molt alts i milers
de pisos buits i degradats” i
expliquen que “moltes altres
ciutats similars a Igualada
han dut a terme polítiques
d’habitatge per tal de revertir situacions similars i ho

han aconseguit”. De fet, des
d’ERC expliquen que “moltes
de les nostres propostes són
accions que ja s’estan duent
a terme a ciutats com la nostra, a tot arreu s’han posat
les piles per donar resposta
a una demanda creixent de
falta d’habitatge mentre que
a Igualada es va tard, s’ha
negat el problema i no s’està
fent el que toca fer”.

L’ESPAI DE

L’ESTALVI

LA MOBILITAT
SOSTENIBLE

És un element clau per
transformar el sector del
transport i promoure L’ESTALVI d’emissions. Entre
tots podem contribuir a millorar la qualitat de l’aire
que respirem i del nostre
entorn mediambiental amb
petites decisions que tenen
un impacte significatiu.
Abans de viatjar, i sempre
que es pugui, podem prioritzar:
Anar a peu o en bicicleta
per a trajectes curts
Fer ús del transport
públic
Compartir els trajectes
en cas de fer ús de vehicles
privats

EL VEHICLE
ELÈCTRIC
Un pas més en el compromís per a la reducció
d’emissions és fer ús del
vehicle elèctric per reduir
de manera directa les emissions d’efecte hivernacle i
contribuir a una mobilitat
més eficient i sostenible.
Endesa treballa en la
instal·lació de punts de
recàrrega per tal de crear
una xarxa extensa en distàncies iguals o inferiors a
100 km i que cada vegada
siguin més ràpids. Cada vegada es desenvolupen bateries amb major capacitat
d’emmagatzematge, més
eficients, més petites i més
lleugeres que permeten reduir els costos associats al
vehicle elèctric i amplien
la seva autonomia.

EL COTXE ELÈCTRIC
DINS LA LLAR
Un punt de recàrrega
domèstic no requereix
grans instal·lacions. El
consum d’un cotxe és similar al d’una nevera i un
congelador (al voltant dels
2.000 kWh/any)- i es pot
gestionar de manera que
es carregui de nit i es faci
servir de dia.
La bateria del cotxe elèctric també és capaç de subministrar energia a una
llar o a un equip elèctric
o gràcies als dispositius
de càrrega bidireccionals
anomenat V2G).
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ERC Anoia i el sindicat CC.OO.
parlen de la situació de l’Anoia

Jordi Cuadras mira
rampes mecàniques a
Granollers
REDACCIÓ / LA VEU

E
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat dilluns 31 de
maig, els representants
d’Esquerra Republicana al territori es van reunir a
la seu de Comissions Obreres
a Igualada amb la nova direcció comarcal del sindicat.
Durant la trobada, ambdues parts varen coincidir en la
necessitat de col·laborar davant la situació esdevinguda a
causa de la covid-19, que més
enllà d’una pandèmia a nivell
sanitari, també ha portat una
crisi social i econòmica que ha
marcat la vida de tots els anoiencs i anoienques.
La Conca d’Òdena va ser la
primera zona confinada, ara
fa més d’un any, i la taxa d’atur
i els ERTOS sorgits a causa
d’aquesta situació han afectat en gran manera a aquesta

La diputada al Congrés
Carolina Telechea, el
diputat al Parlament
Jordi Albert i la diputada provincial Maria
Sayavera es reuneixen
amb la nova direcció de
CCOO de l’Anoia.
comarca. És per això que, Esquerra s’ha compromès a treballar amb sindicats i empreses per donar sortida i vetllar
pel benestar dels treballadors
i treballadores de tots els sectors del territori.
En aquest sentit, en paraules
de la diputada Carolina Telechea, “la nostra obligació és
estar al costat de la gent des
de totes les institucions, i un
exemple és la col·laboració del
grup parlamentari a Madrid

amb CCOO, amb una relació
que sempre ha estat excel·lent”.
Per part de la diputada a la Diputació de Barcelona, i alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, es va mostrar una total
disposició de continuar amb
trobades com la celebrada
aquest dilluns passat, en favor
del consens i el treball conjunt, escoltant totes les veus
dels sectors socioeconòmics.
En aquesta ocasió, també va
estar present a la reunió el diputat adscrit a l’Anoia i reconegut sindicalista, Jordi Albert.
El diputat de Sant Andreu
de la Barca, qui treballa activament en les comissions de
treball del Parlament de Catalunya, va exposar la necessitat
de col·laboració entre les dues
forces per tal de defensar els
drets dels treballadors i treballadores i continuar amb els
valors que són pilars d’aquestes lluites, posant d’exemple
allò treballat durant tants anys
al Baix Llobregat.
Tant l’equip de CCOO com
el d’ERC, doncs, van coincidir en la necessitat del treball
conjunt per donar resposta a
les preocupacions de tots els
sectors productius, de serveis
i administracions, així com el
tercer sector, sense deixar de
banda quin ha de ser el model
productiu que ha d’arribar en
aquesta nova etapa.
Totes dues parts van concretat
de seguir celebrant trobades i
es van emplaçar a seguir mantenint tots els canals de comunicació per tal de continuar
treballant plegats.

Pau Muntadas, 4 6
T el 9 3 8 0 3 3 1 7 5
Igualada

l regidor d’Igualada
Som-hi
(PSC-Comuns), Jordi Cuadras,
ha mantingut una jornada de
treball amb l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Entre els
diferents àmbits que han tractat, Cuadras ha pogut visitar
les rampes mecàniques que la
capital vallesana ha estrenat recentment en un dels seus barris
per a facilitar la mobilitat a peu
de les veïnes i veïns i que proposa instal·lar al carrer Lleida i
a l’avinguda Balmes d’Igualada.
Jordi Cuadras afirma que “a
Granollers hem pogut comprovar com la proposta que vam
llençar a la campanya electoral
de fa dos anys d’instal·lar rampes mecàniques al carrer Lleida i a l’avinguda Balmes, funciona. Granollers és un exemple
de que les rampes mecàniques
són útils per promoure la mobilitat a peu dins les ciutats i
salvar forts desnivells. Per això
seguim defensant aquesta proposta per Igualada i pels veïns
dels barris del Poble Sec, les
Flors i Set Camins”.
Cuadras detalla que “quan
parlem de la connexió entre
els diferents barris d’Igualada,
resoldre la comunicació nordsud de la ciutat és el principal
repte que tenim. Les dades ens
diuen que al nord de la ciutat
hi viu una tercera part d’Igualada i proposem les rampes
mecàniques al carrer Lleida i
avinguda Balmes per resoldre,
per sempre més, aquesta mancança que té la ciutat i garantir
una mobilitat a peu ràpida i fàcil que formi part del model de
mobilitat verda que proposem”.
Segons l’estudi que la formació
que integren PSC, Comuns i el
grup ciutadà Igualada Oberta
va encarregar a una enginyeria
abans de fer la proposta en
campanya, al carrer Lleida la
rampa automàtica aniria del
passeig Verdaguer fins al carrer
Margarides en dos trams per
la vorera dels Jutjats i a l’avin-

Pg. d’ Aurèlia C apmany , 1 5
T el 9 3 8 0 3 3 1 7 5
V ilanova del C amí

Masq uef a, 2 1
T el 9 3 8 0 5 1 2 8 7
Igualada

El portaveu d’Igualada
Som-hi es troba amb
l’alcalde de Granollers i
visita unes rampes que
voldria per al
carrer Lleida i
l’avinguda Balmes
guda Balmes transcorreria des
de la carretera de Manresa fins
al carrer del Bruc en tres trams
per la vorera est. Les rampes
garantirien l’accés des del Poble
Sec i les Flors a una zona com
la de la Masuca on hi ha serveis
i equipaments com el Mercat,
els Jutjats, el futur Campus
Universitari i la futura seu del
SOC. En el cas de l’avinguda
Balmes serviria per apropar els
veïns de Set Camins al centre i
augmentar la mobilitat al sud
de l’avinguda Balmes, al parc
de l’Estació i garantir un fàcil
accés a un equipament com
l’Escorxador. El pressupost de
construcció, a més del retorn
social que té, és plenament
assumible per un Ajuntament
com el d’Igualada.
Amb l’alcalde de Granollers i
diferents regidors del govern
de la ciutat, Cuadras també
ha mantingut reunions per a
conèixer bones pràctiques de
polítiques d’habitatge, comercial i ha expressat la necessitat
de teixir aliances amb l’Àrea
Metropolitana com a oportunitat per les ciutats mitjanes
properes a Barcelona. La visita de Cuadras a Granollers és
la tercera parada del regidor
portaveu d’Igualada Som-hi
dins la ronda de visites a alcaldes de Catalunya que ha obert
aquesta primavera, i que, de
moment, també ha comptat
amb jornades de treball amb
l’alcaldessa de Sabadell i l’alcalde de Mataró.
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Bon balanç del Mercat d’Intercanvi
d’empreses en el primer any

La UEA i l’Ajuntament
renoven el conveni

REDACCIÓ / LA VEU
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D

esprés d’un any de la
iniciativa impulsada
per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) amb la
col·laboració de l’Associació del
Polígon Industrial Les Comes
(AEPIC) basada en la creació
d’un portal web d’economia
circular i un mercat d’intercanvi entre empreses, ambdues
entitats empresarials en fan un
balanç molt positiu des de la
seva posada en marxa.
Amb l’objectiu d’ajudar a les
empreses a encarar la seva estratègia empresarial, i a la vegada, minvar el seu impacte
mediambiental i ajudar també
en la sostenibilitat del territori; aquest portal web recull tot
tipus d’informació relacionada
en l’economia circular, la transició energètica i els ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible). A més, aquest
portal web conté un mercat
d’intercanvi, un market place
que té per objecte donar una
segona vida als productes que
les empreses ja no necessiten o
ja no utilitzen.
Mercat d’Intercanvi:
Donar una segona vida als
productes que les empreses ja
no necessiten
En aquest sentit, aquest Mercat es basa en l’intercanvi de
productes -que com a mínim,
estiguin en bon estat de conservació i tinguin una qualitat
mínima- de les empreses cap a
d’altres, a entitats i particulars,
a través d’una gran diversitat
de productes, material d’oficina, mobiliari, decoració, llibres, terminals, informàtica i
electrònica, material industrial, entre altres.
En aquest darrer any de fun-

El projecte segueix el
ferm compromís de la
UEA per la circularitat, gràcies a l’Agència
de Residus de Catalunya
i l’Institut Català
d’Energia
cionament del Mercat d’Intercanvi, 12 empreses s’hi ha
adherit; s’han realitzat un total
de 20 intercanvis de productes
de diverses tipologies (material
oficina, industrial, mobiliari,
entre altres) entre empreses i
entitats, arribant a més de 200
visites cada anunci.
En l’actualitat, hi ha 11 anuncis
publicats amb diversos productes com mobiliari d’oficina
(taules, estanteries, calaixos...),
telèfons, motor trifàsic, entre
altres. Tots els usuaris que han
utilitzat aquesta plataforma,
han expressat el seu agraïment
per aquesta iniciativa. És el cas
d’Original Buff, per exemple,
que exposa dient que “És una
fantàstica idea de cara a incentivar la segona vida de molts
productes que, normalment,
anirien amb una gestió amb
poca sortida, amb l’impacte
que això té en el medi ambient.

Esperem que serveixi perquè
tant les empreses com els particulars formin part del canvi, no només de paraula, sinó
també de fets reals”.
El valor de les segones
oportunitats
Reciclar no només consisteix
a classificar els residus que generem diàriament. Té a veure,
també, amb reutilitzar coses a
què hem donat un primer ús,
i en això consisteix el valor de
les segones oportunitats. Això
és el que s’aconsegueix amb el
Mercat d’Intercanvi: donar
una segona vida als productes
materials, i així poder contribuir a minimitzar l’impacte mediambiental del nostre
consum.
Hi ha múltiples beneficis que
té la reutilització dels objectes
o materials, i amb el mercat
d’intercanvi, publicar un producte per donar-li una nova
sortida, ens permet que es
generin menys escombraries i
residus, augmentar la vida útil
del producte, l’estalvi de matèries primes, reduir el consum
de recursos naturals -també
d’emissions i contaminants-,
promoure el compromís social i iniciar un camí cap a un
desenvolupament sostenible.

a crisi de la covid-19 ha
reafirmat i unit encara més la col·laboració
públicoprivada entre l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia, un binomi que ha estat clau en aquests
mesos difícils i convulsos. Per
aquesta raó, tant des del consistori igualadí com des de la
patronal anoienca, es vol posar de manifest la suma dels
seus valors i també de les seves
especialitats que incideixen en
diversos aspectes importants
que ajuden a evolucionar: la
solidaritat, la innovació, la coordinació i la cooperació.
Com a mostra d’aquest fet, per
segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Igualada i la Unió
Empresarial de l’Anoia (UEA)
renoven l’acord de col·laboració per portar a terme diverses
accions importants de dinamització i desenvolupament
del territori i també de la ciutat d’Igualada.
En la signatura d’aquest acord,
hi ha participat l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells; el
regidor de Dinamització Econòmica del consistori, Jordi
Marcé; el president de la Unió
Empresarial de l’Anoia, Joan
Domènech, i la gerent i secretària general de la UEA, Paula
Arias. Durant la signatura del
conveni, Castells i Domènech
han remarcat que “la cooperació és clau pel progrés i la
millora d’un territori” perquè
aquest treball conjunt permet “ampliar l’abast de l’estat
del benestar, ampliar la visió
gràcies a l’experiència professional de cadascun dels actors
implicats i la transferència del
coneixement facilita la millo-

ra de la gestió en cadascú dels
àmbits”. Per aquesta raó, es vol
sumar, treballar amb eficàcia
i eficiència, en un sol sentit
pel benestar i el creixement
de les empreses i de les persones treballadores, dinamitzant
econòmicament el territori de
forma conjunta.
Aquest acord és una clara
aposta d’una estreta col·laboració que segueix mostrant
l’eficiència de la fórmula públicoprivada, donant solucions i resposta per dinamitzar
l’economia. En aquesta línia, el
president de la UEA, Joan Domènech, ha afirmat dient que
“la nostra entitat empresarial
aposta per aquesta col·laboració públicoprivada perquè
sumant esforços millora l’economia del territori” i que “la
dinamització del territori forma part de l’ADN de la UEA,
fomentant l’activitat econòmica i el teixit empresarial, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura. És per
això que la UEA porta més de
30 anys fent costat i treballant
colze a colze amb tots aquells
projectes que promoguin la
dinamització econòmica de la
comarca”.
Per la seva banda, l’alcalde
Marc Castells, ha destacat “el
valor del treball conjunt entre l’ajuntament i les empreses
a través de la UEA que fa de
pont entre l’administració i el
sector empresarial del territori”. Castells s’ha mostrat molt
satisfet de la reedició d’aquest
acord que “permetrà treballar
des del sector públic i el sector
privat projectes que fomentaran l’activitat econòmica,
l’ocupació i la dinamització
del sector empresarial clau pel
present i futur de l’Anoia”

Tens un immoble
per vendre o llogar?
Si confies en nosaltres,
t’acompanyarem durant tot el procés!
GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA
Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,
transparència i seguretat
Tel. 936 01 48 58
@immohecla

662 90 60 30
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@immoheclabcn · info@immo-hecla.com · www.immo-hecla.com

16

| IGUALADA

Divendres, 11 de juny de 2021

Original campanya per tallar les
gomes de les mascaretes
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb motiu del Dia
del Medi Ambient,
que se celebra cada
any el dia 5 de Juny, el Consell d’Infants de l’Ajuntament
d’Igualada ha realitzat una
petita campanya de sensibilització sota el títol: “Talla les
gomes- Protegeix la Natura”
referent a l’impacte que fan
les mascaretes quan arriben
a la natura.
La campanya ha consistit en
un vídeo que es pot veure a
youtube i que s’ha compartit
a les diferents xarxes socials,
on tots els consellers i conselleres infantils apareixen
tallant les gomes de les mascaretes abans de llençar-les
al contenidor corresponent.
Amb aquest petit gest es pot
aconseguir que aquest nou
residu que es genera de forma mundial no arribi a la natura convertit en una trampa
per molts animals que s’hi
poden quedar enganxats o
el poden confondre amb aliment.
El Consell d’Infants proposa
a tothom qui ho vulgui que

REDACCIÓ / LA VEU
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Amb aquest petit gest
del Consell d’Infants
d’Igualada s’aconsegueix protegir la
fauna en el cas que la
mascareta arribi
al mar o als boscos
se sumi a la campanya penjant a les xarxes imatges tallant la goma de les mascaretes abans de llençar-les.
Aquesta campanya se suma
a les activitats que el Consell
dels Infants d’Igualada ha
realitzat durant aquest any,

centrades en la cura del medi
ambient, el foment de la biodiversitat, i la promoció de la
sostenibilitat.
Els membres del Consell
han visitat el departament
de sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, el Banc
d’Objectes reutilitzables, han
participat en la col·locació
d’una trentena de caixes niu al
Parc Central per fomentar la biodiversitat i han organitzat una
parada d’intercanvi d’objectes
utilitzats per donar-los una segona vida.
El Consell d’Infants està format
per dos membres de cada escola
d’Igualada dels cursos de 5è i 6è.

L’Hospital recorda que les
mascaretes no protegeixen del sol
REDACCIÓ / LA VEU
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om cada any en
aquesta època, la
unitat de dermatologia de l’Hospital Universitari
d’Igualada juntament amb la
“Campaña Euromelanoma”
que organitza la “Fundación
Piel Sana” de l’Acadèmia Española de Dermatologia y
Venerealogía (AEDV), intenten promoure hàbits saludables enfront del sol per tal de
prevenir el càncer de pell, una
patologia crònica i molt freqüent. Durant la pandèmia
ha disminuït el diagnòstic de
melanomes, concretament un
21% menys que en anys anteriors, i es creu que és degut a
un descens de les visites presencials de l’any 2020.
Basant-se en un estudi de
l’ADEV publicat a l’abril, un
retard de 3 mesos en el diagnòstic dels tumors malignes cutanis pot disminuir la
supervivència en 5 anys del
8% en al carcinoma escamós i
del 13% en el melanoma.

En marxa un estudi per
saber els motius de rebuig
de Pzifer en 2a dosi

Una demora en el diagnòstic no sols implica una disminució de la supervivència
d’aquests tumors més agressius, sinó que el tumor anirà
creixent i per tant la cirurgia
serà més complicada.
Els hàbits en la infància i
l’adolescència passen factura
amb els anys, especialment
els relacionats amb l’exposició solar. La incidència de
melanoma es podria reduir si
des de la infantesa s’estableixen hàbits dermosaludables,
ja que el dany provocat per la
radiació ultraviolada és acumulatiu al llarg de la vida.
Insisteixen en una adequada

fotoprotecció basant-se en
una limitació de l’exposició
solar en les hores centrals del
dia, utilitzant gorres, ulleres
de sol i crema amb un factor de protecció solar igual
o major a 30 cada dues hores
d’exposició.
Des de la Unitat de Dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada volen
estimular i promocionar
mecanismes per fomentar la
detecció precoç del càncer
de pell, comptant amb la
col·laboració de la població amb l’autoexploració,
acompanyada d’una consulta a l’especialista.

straZeneca o Pfizer
per a la segona dosi?
Aquesta és la pregunta que es fa la ciutadania
menor de 60 anys, majoritàriament professionals essencials
i col·lectius sanitaris, quan són
citats per a l’administració de
la segona dosi de la vacuna.
Fa unes setmanes se’ls va administrar AstraZeneca però,
arran dels esdeveniments de
trombosi notificats a mitjan
març, el Ministeri de Sanitat
va dilatar la decisió sobre el
tipus de vacuna a administrar
per tal de finalitzar la pauta.
Malgrat la conclusió d’un balanç benefici-risc favorable, de
l’Agència Europea del Medicament, el Ministeri de Sanitat va acordar l’administració
de Pfizer com a segona dosi.
Tanmateix, els ciutadans poden rebutjar específicament la
proposta i sol·licitar que se’ls
vacuni amb AstraZeneca.
Per conèixer els per què de la
decisió, la Unitat de Farmàcia
i l’Àrea de Recerca i Innovació
de l’ICS a la Catalunya Central
impulsen un estudi per saber
què condiciona aquestes persones a rebutjar Pfizer per a
la segona dosi de la pauta de
vacunació.
L’estudi va començar el passat
dissabte, 29 de maig, coincidint amb l’inici de les vacunacions amb segones dosis per
als col·lectius essencials. Per
dur-lo a terme, s’ha elaborat

un qüestionari que es proposarà a la ciutadania que es vacuni als punts de vacunació
massiva. Segons destaca la
cap de la Unitat de Farmàcia,
Anna Bonet, “A més de poder conèixer els motius de la
decisió i els recursos que han
utilitzat per prendre-la, l’estudi ens permetrà tenir informació útil per enfocar accions a fer amb les persones de
60-69 anys que encara dubten
de vacunar-se amb AstraZeneca”.
La participació en l’estudi és
voluntària i anònima. El fet
que els usuaris hagin d’esperar 15 minuts un cop vacunats fa estimar que la resposta per part d’aquest col·lectiu
sigui elevada. L’anàlisi de les
respostes proporcionarà informació sobre el comportament de les persones en relació amb la vacunació.

567 estudiants anoiencs
fan la prova de
Selectivitat
REDACCIÓ / LA VEU
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n total de 567 estudiants anoiencs han
fet la prova de Selectivitat aquests dies, per poder
assolir una nota per accedir
a una carrera universitària. A
les instal·lacions del Campus
Universitari Igualada-UdL hi
van ser 208 alumnes, per 189 a
l’institut Joan Mercader, i 170
al Pere Vives Vich.
Gairebé quaranta-mil
a tot el país
A tot el país, un total de

39.775 estudiants feien les
Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Aquests estudiants
van començar el curs 20192020 amb normalitat però al
març del 2020 la irrupció de la
pandèmia per la covid-19 els
ho va canviar tot. Després del
confinament estricte, aquest
curs han combinat les classes
en línia amb les presencials.
Superat el curs, s’enfronten ara
a la selectivitat.
En total hi havia 225 tribunals
en 62 municipis, en universitats públiques i dues privades;
i en instituts.
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Premi per a cerveses
Iguana ja supera les 50.000 llars i
igualadines al Barcelona empreses cobertes amb fibra òptica
Beer Challenge
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat dissabte 29 de
maig, dues cerveseres
igualadines (Cervesa
Els Minairons i La Lenta) van
ser premiades amb una medalla d’or als prestigiosos premis
Barcelona Beer Challenge.
La medalla la van guanyar en
l’estil Mixed Fermentation
Sour Beer (Cervesa àcida de
Fermentació mixta) gràcies a
la cervesa Brett & Peach Ale, la
primera de la sèrie col·laborativa Les Barricades del Rec.
El projecte de Les Barricades
del Rec, de Cervesa Els Minai-

rons i La Lenta, es tracta d’una
sèrie de cerveses envellides en
barril. En el cas de la guanyadora, la Brett & Peach Ale, és
una cervesa envellida durant
un any en bota de Merlot amb
préssecs de l’Ordal, per després
passar un altre any de guarda
en ampolla. Una cervesa àcida,
amb tocs de préssec, caràcter
de fusta i campiona en el seu
estil.
Cerveses produïdes i envellides al barri de Rec d’Igualada,
amb etiqueta també de disseny
local, obra del conegut dissenyador igualadí Xavi Mula, establert al mateix barri del Rec.

’operador de telecomunicacions amb seu
a l’Anoia, Iguana, ha
superat les 50.000 unitats immobiliàries en cobertura de la
seva pròpia xarxa de fibra òptica que ja s’estén per 23 termes municipals, majoritàriament de la comarca de l’Anoia
però també de l’Alt Penedès i
del Baix Llobregat. En total,
Iguana ja ha desplegat més
de 600 quilòmetres de xarxa de fibra òptica: 150 km de
troncal que permet fer arribar
la connexió a Internet d’alta
qualitat als diferents nuclis de
població des de les capçaleres
que l’operador té distribuïdes
arreu del territori; i 473 km de
distribució per fer arribar la
connexió a les diferents llars,
comerços i empreses.
A diferència d’altres operadors, Iguana desplega la seva
pròpia xarxa de fibra òptica ja
que és l’única manera de garantir l’alta qualitat del servei
que ofereix. Per tant, la xarxa

és d’Iguana i és només per als
seus clients.
Coincidint amb aquesta fita,
Iguana ha presentat les seves
noves modalitats de connexió
a Internet amb més velocitat
de pujada: 1000/600 Mbps i
100 Mbps simètrics, així com
més varietat de paquets de
serveis i ha abaixat els preus,
tant per als futurs clients com
per als actuals, demostrant
així, el seu compromís en la
proximitat, en la qualitat de
servei i amb el territori.
A dia d’avui Iguana està desplegant la seva pròpia xarxa
de fibra òptica a Montserrat
Parc i Sant Pau de la Guàrdia

al terme municipal del Bruc
el que permetrà resoldre els
greus problemes de connectivitat que tenen els veïns de la
zona. En paral·lel, també està
executant el desplegament
dels diferents nuclis de Piera i
ja té enllestits Vallbonica, Can
Cairot, La Venta – Can Mussarro, Castell de la Ventosa,
Can Mata, Can Mas i el polígon industrial i en breu està
previst finalitzar la resta. Piera
és el terme municipal més extens de la comarca de l’Anoia.
De cara al segon semestre
Iguana té previst desplegar
Sant Llorenç d’Hortons a l’Alt
Penedès i Hostalets a l’Anoia.

Premiats del concurs de
l’Ou com Balla
REDACCIÓ / LA VEU
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a es coneixen els premiats del 34è Concurs de
Dibuix de l’Ou com Balla
del barri de la Font Vella. Els
premis es poden recollir a Esports Sallès. Es van presentar
517 participants. La comissió
vol agraïr a Carles Sala i Maure Bisbal, el disseny i la realització de l’Ou com balla. Els
premiats són els següents:
Premis Edat 3 Anys
1r. Paula Mimé (Diví Pastor)
2n. Tasmims Toutou (Escolàpies)
3r. Siena Grau (Escolàpies)
Premis Edat 4 Anys
1r. Ahmad Chrif (J. Maria)
2n. Aina Naranjo (J. Maria)
3r. Ritaj Cherfouf (Diví Pastor)
Premis Edat 5 Anys
1r. Laia Garcia (J. Maria)

2n. Vera Freisco (J. Maria)
3r. Martina Arana (Diví Pastor)
Premis Edat 6 Anys
1r. Laia Porlant (J. Maria)
2n. Aneu Ros (Diví Pastor)
3r. Arnau Belenguer (J. Maria)
Premis Edat 7 Anys
1r. Carme Martinez (D. Pastor)
2n. Keylen Ramirez (J. Maria)
3r. Alex Bauml (E. Pia)
Premis Edat 8 Anys
1r. O.p.u. (G. Castellà)
2n. Nour Socali (J. Maria)
3r. Laura Valentina (Escolàpies)
Premis Edat 9 Anys
1r. Maria Piernas (Maristes)
2n. Marti Carballo (Escolàpies)
3r. Nella Galego (J. Maria)
Premis Edat 10 Anys
1r. Mario Güell (Maristes)
2n. Laia Güell (Maristes)
3r. Arnau Callizo (Escolàpies)

AQUEST ESTIU COMPRA, RASCA,
PARTICIPA I GUANYA A IGUALADA
Rasca Rasca amb premis directes de la restauració.
Sorteig de dos xecs de 1000€ c/u.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
ESCANEJA EL CODI QR O VISITA
WWW.VIUIGUALADA.CAT

PARTICIPAREM A L’E-BIKE TOUR I A L’EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
FAREM VISITES GUIADES
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Rotary celebra l’acte de bateig de les Ahir es va fer la Nit del
32 alzines que va plantar al gener
Turisme de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU
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oincidint amb el Dia
Mundial del Medi
Ambient, el Rotary
Club Igualada va celebrar
dissabte l’acte de bateig de les
325 alzines que van plantar el
passat mes de gener en el marc
de la seva campanya anual
“Cada rotari, un arbre”. Per a
l’ocasió, van comptar amb representants de l’Ajuntament
d’Igualada, el governador del
districte 2202 Rotary i altres
membres d’altres clubs rotaris.
Les mesures de prevenció de
la covid no van permetre al
gener acollir l’acte institucional, per això, no ha estat fins
ara que no s’ha pogut celebrar i s’ha fet aprofitant el Dia
Mundial del Medi Ambient.
Enguany el Rotary Club Igualada ha plantat concretament
325 alzines en la que era la
seva quarta edició i ho va fer
als voltants del parc inclusiu
que hi ha al costat de l’Estadi
Altlètic, uns terrenys públics

que l’Ajuntament d’Igualada
va cedir per a l’ocasió. Aquesta
plantada d’arbres es va fer juntament amb el Comitè d’Esdeveniments de Barcelona i
Rodalies, concretament amb
els clubs: Badalona, Barcelona, Barcelona Alba, Barcelona
Amistad Chino Catalana, Barcelona Centre, Barcelona Diagonal, Barcelona Eixample,
Barcelona Europa, Barcelona
Millenium, el governador del
districte 2202 Paco Clavijo i la
seva esposa Marian, i els joves
del Rotaract Bcn 92.
La plantada d’arbres és una activitat molt arrelada en el món
rotary i simbolitza la companyonia, l’amistat i el servei a
la comunitat. Aquests arbres,
presents a tot el món, s’han
convertit en símbols perdurables dels ideals de Rotary.
En l’acte, Vicenç López, macer
de l’esdeveniment, va agrair
als companys i companyes el
seu compromís per contribuir
a fer un món millor i als representants de l’Ajuntament pel

seu suport i col·laboració en
l’activitat. López va explicar la
història d’aquesta tradició de
plantar arbres i la confiança i
esperança dipositada en que
les generacions futures gaudeixin dels arbres plantats pels
rotaris a terra igualadina. L’arbre escollit va ser l’alzina, típic
de la zona i que és símbol de
força, solidesa i longevitat. El
Governador del districte 2202
Paco Clavijo i l’alcalde d’Igualada Marc Castells van ser els
encarregats de destapar un
cartell commemoratiu amb la
frase de Martin Luther King
“Si sabés que el món s’acaba
demà, jo, avui encara plantaria
un arbre”.
A continuació, representants
de tots els clubs van participar
en la plantada simbòlica d’una
alzina de 4 metres d’alçada i la
inauguració de 4 bancs installats en el camp per a gaudir de
la natura i el futur bosc d’alzines Rotary. Finalment, va tenir lloc un dinar de germanor
a Can Macià.

El concert benèfic anirà destinat a
rehabilitar una aula de Càritas
La rehabilitació d’una aula de
Càritas Anoia-Segarra serà el
projecte beneficiari del concert solidari que cada any organitza el Rotary Club. Amb
aquest impuls, Càritas espera
condicionar i equipar una sala
per a la formació de les persones més desfavorides.
El concert serà el pròxim diumenge 20 de juny a l’Ateneu
Igualadí a les 7 de la tarda i
anirà a càrrec de la companyia
Neus Mar amb la seva obra
“Íntimament Llach”. L’obra
convida a redescobrir un dels
grans cantautors de parla catalana dels segle XX: Lluís Llach
i ho fa de la mà de la cantant Neus Mar de veu fresca,
sensible i delicada però, quan
cal, contundent, apassionada

en les interpretacions, amb un
coratge que és capaç d’encomanar tota una platea. Amb la seva
veu s’hi fon la poesia corporal
de la Montse Canals, feta emoció, creació, força, interpretació
i passió.
Hi ha diferents modalitats d’entrades i es poden adquirir a l’establiment Clic Fotografia (C/
Santa Caterina, 29). Seguin les
mesures del Procicat, només
estan disponibles un 70% de
les butaques del teatre. També hi haurà una fila 0 per a les
persones i empreses que siguin
sensibles a la causa i vulguin
fer donacions. En aquest cas,
cal posar-se en contacte amb
l’entitat a través del seu email
rc.Igualada@rotary2202.org
El president del Rotary Club

Igualada, Joan Mateu, explicava
que “un dels objectius de l’entitat és contribuir en el benestar
social i econòmic de les persones i la nostra comarca compta,
lamentablement, amb un dels
índexs més alts en atur. Esperem amb aquesta activitat posar
el nostre granet de sorra.”
Per la seva banda, Montse Roca,
directora de Càritas Anoia-Segarra agraïa la iniciativa i manifestava que amb aquesta donació podran rehabilitar la sala
amb material informàtic, així
com amb mobiliari adequat.
Roca ha explicat que “la formació és una eina que permet
millorar la nostra acció i contribuir a transformar la realitat
social i ara mateix, la formació
passa per les noves tecnologies”.
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hir dijous va tenir
lloc la primera edició
de la ‘Nit del Turisme
de l’Anoia’, un esdeveniment
que va tenir lloc al Centre
d’Innovació a les Empreses
de Vilanova del Camí i que
acollia tots els agents privats
i públics del turisme de la comarca. L’objectiu de la celebració és fer un reconeixement al
sector, posar en valor la seva
importància i generar espais
de relació i creació de sinergies. A causa de les mesures de
seguretat per a la prevenció
de la propagació de la covid,
l’assistència no podia ser de
l’aforament desitjat i només hi
eren 100 persones.
Durant l’acte, es va presentar
la campanya de promoció del
turisme a l’Anoia del 2021, i
l’entrega dels compromisos
pel turisme sostenible ‘Biosphere’ per a les empreses i institucions que van rebre aquest
segell i l’entrega dels certificats
PIT.
Com a ingredient motivacional, estava prevista una
xerrada amb el coach Xavier
Borràs, i per acabar els assistents podien fer networking
tot gaudint d’una degustació
de productes de l’Anoia.
Amb la posada en marxa
d’aquesta celebració, Anoia
Turisme vol fer un homenatge al sector i enfortir les
relacions entre els diferents
agents per tal de dinamitzar i
fer créixer el turisme a l’Anoia.
Així, el conseller de turisme,
Dani Gutiérrez explicava que
“més que mai hem de posar
en valor el sector turístic de
l’Anoia i reconèixer l’esforç
dels agents privats, que han
rebut tot l’impacte negatiu de
la COVID19. Cal visibilitzar
que el turisme és un factor
clau del nostre territori per
l’impacte econòmic, social i
cultural que genera”.

Es tracta de la primera edició, i es va fer al
Centre d’Innovació a
les Empreses de Vilanova del Camí, amb
una xerrada amb el
coach Xavier Borràs
A més afegia: “Amb la Nit del
Turisme de l’Anoia, un esdeveniment que serà fixe en el
calendari anual turístic de la
comarca, redoblem l’aposta
per la promoció del turisme
a la comarca teixint totes les
complicitats possibles amb els
agents turístics”.
L’ens Anoia Turisme del
Consell Comarcal de l’Anoia
treballa amb tots els ajuntaments de la comarca i implica
els agents econòmics privats
vinculats al sector. Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l’Anoia com
una destinació turística; augmentar la participació dels
ajuntaments i del sector privat
en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del
territori; augmentar l’impacte
econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i
dinamitzant projectes i nous
productes turístics basats en
les potencialitats endògenes
del territori i augmentant la
cohesió i l’equilibri territorial;
vetllar per la incorporació de
criteris de qualitat turística i
sostenibilitat com a garantia
de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes
i serveis turístics; i, finalment,
vetllar per la promoció turística en els mercats propers i,
de manera coordinada amb
la Diputació de Barcelona i
l’Agència Catalana
de Turisme, poder abordar
també els mercats de mitja i
llarga distància.
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Dissabte, la comarca estrena una nova web

La nova web on
trobaràs tots els cotxes
de km 0 i segona mà
de la comarca
amb un sol clic

www.veudelmotor.cat
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El Consell de la Gent Gran reprèn
les trobades presencials

Acaba el curs de Càritas
d’auxiliar de cuina

REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell de la Gent
Gran de l’Anoia va haver d’interrompre les
seves trobades presencials al
mes de març de l’any passat,
a causa de l’arribada de la
pandèmia del coronavirus.
Durant tots aquests mesos, el
consell ha mantingut la seva
activitat i dinamisme, especialment necessaris en les etapes
més solitàries del confinament
domiciliari, però ho ha hagut
de fer de forma telemàtica.
El passat 20 de maig, però,
més d’un any més tard
d’aquella aturada general, el
Consell de la Gent Gran va
poder reprendre les trobades
presencials. I ho va fer amb
una reunió d’una quinzena
dels seus integrants a La Tossa de Montbui, per a tractar
les properes accions a portar
a terme i les línies d’acció a
seguir en els propers mesos.
En primer lloc, van rodar l’anunci que s’emetrà
el proper dia 15 de juny,
Dia Mundial de la Presa de
Consciència sobre l’Abús i el
Maltractament a les Persones

Grans, una iniciativa conjunta
amb altres consells de la gent
gran de Catalunya i l’Oficina
de la Gent Gran Activa de la
Generalitat de Catalunya. Es
van abordar també altres accions a dur a terme coincidint
amb aquesta jornada, que tindran les xarxes socials com a
protagonistes.
També es va decidir secundar
la carta “Denúncia i peticions
de millora del servei bancari“, presentada pel Consell de
les Persones Grans del Bages, i desenvolupar iniciatives a la comarca que ajudin

a minimitzar els contratemps
que suposa per a les persones grans el tancament d’oficines bancàries. Seguidament
es van repassar les dades de
l’”Enquesta sobre detecció
de necessitats de les persones
grans a l’Anoia” i es va començar a plantejar el Dia Internacional de la Gent Gran, que se
celebrarà a l’octubre. Vist que
la situació general encara no
s’haurà normalitzat del tot, es
planteja celebrar diferents actes als municipis de la comarca, evitant d’aquesta manera la
mobilitat entre els mateixos.

Diumenge torna la recollida
d’herbes dels Amics de la Ratafia
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quest diumenge, 13
de juny, a les 11 del
matí, els Amics de
la Ratafia han organitzat una
nova sortida per fer la tradicional recollida d’herbes per tal
d’elaborar ratafia casolana.
Després de més d’un any amb
l’activitat aturada per la pandèmia, l’associació anoienca
ha organitzat aquesta sortida,

pels prats i boscos de la Llacuna, per reprendre la tradicional recollida d’herbes remeieres i aromàtiques. Tot i que
la cita és per a tothom, grans
i petits, les places són limitades: es faran petits grups per
caminar pel bosc amb prou
distanciament i mantenint
les mesures de seguretat, per
tal que l’activitat pugui celebrar-se sense cap impediment.

Tots aquells que vulguin participar d’aquesta sortida matinal
cal que s’apuntin prèviament al
correu electrònic anoiaratafia@
gmail.com i indiquin el nombre
d’assistents.
Tal com saben els Amics de la
Ratafia de l’Anoia i els amants
d’aquest licor, pels volts de Sant
Joan és el temps idoni per elaborar la ratafia, una beguda
molt preuada de la tradició gastronòmica de la nostra terra.
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Càritas Arxiprestal
Anoia-Segarra ha finalitzat aquest mes
de maig el Curs d’auxiliar de
Cuina, una formació en la
qual han participat 14 persones, destinada a millorar les
competències socials i professionals i afavorir la inserció
laboral en el sector de la restauració.
El passat dia 1 de juny l’alumnat ha rebut els diplomes que
acrediten la finalització del
curs que es va iniciar al mes
de febrer, i que ha consistit en
82 hores de formació (cuina,
neteja, competències transversals) i 80 hores de pràctiques formatives no laborals en
empreses.
Com a novetat en aquesta edició es va dividir a les persones
seleccionades per fer el curs
en dos grups, per complir la
normativa de restriccions de
la covid-19. Això ha afavorit
que els i les alumnes s’hagin
sentit més acompanyats i s’hagin creat més vincles entre les
persones participants i el professorat.
Per l’organització d’aquest
curs, s’ha comptat amb la collaboració de dos voluntàries
de l’entitat, dos professionals
del sector i tres empreses contractades. Perquè l’alumnat
pogués realitzar les pràctiques
de cuina, comptant així amb
una formació teòrica pràcti-

ca, Caritas ha comptat amb
la col·laboració de diverses
entitats i empreses: Botiga de
menjar ‘Els Fogons de l’Anoia’,
Restaurant el ‘Caprici d’Igualada’, ‘Exquisit Restaurant’,
Restaurant ‘El Rovell de l’ou’,
Restaurant ‘Asador Mesón el
abuelo’, Restaurant ‘Mar y tierra’, Restaurant ‘Can Jaume’,
l’Ampa Ramón Castelltort i la
Residència las Hermanitas de
los ancianos desamparados.
Tant les empreses col·laboradores com els participants
que han finalitzat les pràctiques han valorat molt positivament l’experiència i poder
accedir a la borsa de treball
d’aquestes empreses. Malgrat
la situació de restriccions per
la situació de pandèmia la
gran majoria de restaurants
als quals se’ls va demanar la
col·laboració van estar oberts
i disposats. També dos participants han trobat feina gràcies al curs.
Des de Càritas treballem per
que les persones puguin accedir al mercat laboral i per
aquest motiu se’ls prepara
tant realitzant cursos ocupacionals com potenciant
l’aprenentatge de la llengua,
les competències digitals, pretallers i acompanyament laboral tant individual com grupal.
Per la realització d’aquest
curs Càritas ha comptat amb
el cofinançament del Programa Operatiu d’Inclusió Social (POISES) 2020-2023 de la
Unió Europea.
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Les PAU són importants, però no és l’única via d’accés a la Universitat. A vegades també convindria
posar el focus mediàtic a la bona feina que es fa des
dels cicles formatius, un itinerari tan vàlid i tan digne com el del Batxillerat.

www.veuanoia.cat

Nil Morist @nilmorist

1

Nou atropellament al Passeig Verdaguer d’Igualada

per conduir a
2 Denunciat
180 km/h i superant la taxa
d’alcohol per la C-37

Vergés serà la nova
3 Alba
vicepresidenta primera del
Parlament

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

#169 Toni Claramunt Codina

FOTO: Cesc Sales

Nascut a Igualada el 1972. Casat amb la Mercè
i pare de l’Ovidi i la Joana. La meva vida
està molt vinculada a les meves inquietuds
polítiques i aficions, participant-hi sempre
activament.

Enhorabona Juvenils @IgualadaHC!!!! El futur
d’aquest club!!!! Quin campionat @qui_pro, estructura, talent i un seguro a la porteria! Menció
especial a @MarcM1ntane, quanta feina molt ben
feta que hi ha darrere sense ser vista!! Gran coordinador!! #somhigualada
Ton Baliu Piqué @tonbaliu8
Comissions immorals dels bancs. Factures desorbitades de llum. Vacunació de futbolistes. Sous
patètics. Lloguers pels núvols. Apologia del franquisme emparada per la llibertat d’expressió. I no
ens queixem prou.
Cesc Sales @cesc_sales
Arriba l’estiu, et vols comprar un bikini nou, mires per internet i... Ni una sola model que tingui
un cos semblant al meu! Fan l’apartat de talles
grans, però potser haurien de fer l’apartat de talles
diminutes i ser més realistes amb les que passen
de la XS
Helena @HelanLopez
Per molts anys @elsvoladors! Ja fa 13 anys que
veu estrenar els trabucs!

El resum en format de sopa de lletres és el
següent: GAC, CII, CICA, CLL, NGBA,
SHARP, CAEI, JERC, ERC, El Foment,
Òmnium... Des de l’any 2009 soc president de
la Penya Blaugrana d’Igualada.

anneta i punt @annetaipunt

Professionalment regento la Barberia
d’Igualada @labarberiadigualada, un projecte
consolidat d’emprenedoria que vaig iniciar fa
sis anys. En un ambient afable i distès afaito,
tallo cabells o arreglo barbes als anoiencs (i
també de fora) que volen posar-se a les meves
mans. Com m’agrada dir, una barberia com les
d’abans però posada al dia.

L’accés a l’habitatge és un problema a Igualada.
Ahir s’havia de debatre en un ple extraordinari,
que va iniciar-se... a les 11 de la nit! i va acabar a
la 1. Una mostra evident de respecte als ciutadans
i al sistema. Bravo!
Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

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

M’agradaria que l’Ajuntament d’Igualada aprovés un pla integral de recuperació del centre de la
ciutat, implicant a propietaris i empreses en la rehabilitació dels habitatges, recuperant així veïns i
de retruc també el comerç local i de proximitat.

Queda un mes per tornar a gaudir de l’European
Balloon Festival! Guardeu-vos les dates: del 8 a
l’11 de juliol a Igualada!

European Balloon Festival @Ebf_Igualada

#latevaveu

@ciclistesurbansigualada

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

@viuelbosc

@eixarcolant
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Jordi Tarragona
jordi@bowfc.com
619 741 357

Conocemos la caída que se produjo ayer en Internet. Internet nació en
los 1950s como un plan B del ejército USA ante el colapso de las comunicaciones en caso de guerra. Hoy Internet es omnipresente. La pregunta: ¿existe un plan B a la caída generalizada de Internet?

“És temps d’aprendre i prendre les
mesures adients”.
Pere Prat

Empresari
@pere_prat

Contractar al gendre?

“

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Delta Airlines obre una nova ruta Barcelona-Nova York
L’aerolínia, amb base a Georgia, torna a Barcelona amb l’obertura de les
restriccions, i planteja una nova connexió amb Atlanta per l’agost.

“Molts negocis han crescut gràcies
al tàndem format pels cònjuges”.

Que visqui bé, però al negoci
que no entri” li va contestar
Don Vito Corleone, a El Padrí,
al seu conseller Tom Hagen,
quan aquest li va preguntar, el dia de
la boda de la seva filla, si al gendre
havia de donar-li un lloc. Aquesta és
la màxima que solen seguir, amb bon
criteri, moltes famílies empresàries,
quan decideixen establir normes sobre el treball a l’empresa familiar, o
sobre la propietat futura d’aquesta.
Però moltes empreses familiars han
arribat fins on ho han fet gràcies al
gendre, pot-ser per no haver-hi descendència masculina i l’època en la
qual es va fer càrrec de la continuïtat
del negoci. Molts negocis han crescut gràcies al tàndem format pels
cònjuges.
A moltes empreses mitjanes s’han
incorporat els gendres i les nores de
forma natural, sense haver analitzat
els pros i contres, sense considerar
els riscos. Recordo un client en què
el motiu real inconscient va ser evitar que la filla anés a viure lluny. Un
altre cas en què era un bon director
comercial que va fer augmentar les
vendes a doble dígit durant molt
temps, fins que es va divorciar i es va
procedir al seu acomiadament.
No es poden establir regles universalment vàlides. Les circumstàncies
que aconsellin la contractació d’un
gendre, nora, nuvi o cunyat, poden

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Economista, mare de tres nens i actualment directora
general d’Indústria del Govern de la Generalitat | DG of
Industry, Government of Catalonia @empresa
#Catalunya afronta el repte de dur a terme la 4a Revolució Industrial,
desenvolupant una #indústria amb “fàbriques intel·ligents” que, fent ús
de tecnolog. digitals, robots i IA transformin el procés de producció.

Espai patrocinat per

E

No som ximples

n totes les situacions de crisi
hi ha elements que ens deixen entreveure nous camins i
estratègies a seguir. L’aturada
econòmica de la pandèmia no ha estat
una excepció. La iniciativa privada va
reaccionar ràpid. En poc temps es palliaven les mancances de respiradors,
mascaretes i equips de protecció hospitalària. Altres productes, per manca de matèries o de tecnologia, com
alguns farmacèutics, van seguir comprant-se en el lloc de sempre, encara
que més cars i negociant l’escassedat.

ser moltes. Per exemple, la falta d’oferta de treball a la zona. En tot cas, la
recomanació genèrica és que hi hagi
vacant preexistent, tenir en compte la
capacitat, i que l’últim motiu de contractació sigui el parentiu.
En el cas que es decideixi prohibir l’accés al treball, govern o propietat dels
parents polítics és convenient prendre les precaucions oportunes per no
convertir-los en uns “empestats” en
relació amb el negoci familiar. Cal recordar l’interès legítim que poden tenir en relació amb els fills comuns, i el
seu indiscutible pes en la transmissió
a la següent generació de valors i d’estima o rebuig per l’empresa familiar.
És important que la família es plantegi el tema amb antelació, no quan sorgeix la qüestió, per poder analitzar-lo
amb tranquil·litat. I que estableixi la
normativa i les seves possibles excepcions. Què passa si la relació sorgeix
entre un familiar i un empleat? És necessari que tota la família ho sàpiga
per evitar possibles falses expectatives.
Carlo, el marit de Connie, la filla de
Don Vito, va acabar treballant amb
la família, la va trair i ho va pagar
amb la seva vida. S’han de prendre
amb antelació les mesures oportunes
per que la nostre empresa i família
trobin l’equilibri adequat; recordant
que el que és bo per a l’empresa a la
llarga és bo per la família.

Les administracions, que en el seu moment només miraven els costos (cada
vegada més baixos fins desmantellar
bona part de la indústria nacional)
han fet grolleres explicacions de manca de productivitat i de “lleis de mercat”. Afortunadament estar dins d’Europa ha fet que en la majoria dels casos
s’hagi tingut accés a gairebé tot i s’han
endegat processos de vaccinació correctes i els hospitals han tingut gairebé
tot el que ha fet falta.
Però hi ha molts elements que estan
patint molt, com alguns productes finals, semielaborats o matèries primeres, com els semiconductors, ja que en
la seva fabricació intervenen més d’un
país, sovint d’Extrem Orient, que són
molt importants en la digitalització
empresarial i aturen factories de vehicles i provoquen trencament d’estocs
en electrodomèstics, ordinadors i la
majoria d’aparells electrònics. Malgrat
això no canviarà el seu posicionament
estratègic. Guanyen diners i més en
guanyaran en situació de conflicte. De
fet cadenes de distribució “especials”
es dediquen a vendre aquells xips més
rars i difícils de trobar i, en molts casos, a amb increments del 300-400%.
Alguns segueixen parlant de les excellències de models que en diuen “lliures” contraposant-los a indústria “protegida” que acaba sent obsoleta. Però

caldria una reflexió, perquè no tot és
blanc o negre. Veiem què passa amb
els preus de l’electricitat, amb l’aigua
o el reciclat d’escombraries. Veiem les
conseqüències inflacionàries (encara que alguns en diguin temporals) i
els desequilibris social provocats per
treballs de poca entitat i mal pagats.
No tot s’arregla amb una taxa fiscal, ni
lleis antimonopoli o contra dels cartels. S’estan produint concentracions
corporatives que remenen més diners
que molts estats... I diuen que són molt
més eficients, perquè quan tenen problemes acomiaden personal. Però els
governs han de seguir donant prestacions a tots els ciutadans.
És temps d’aprendre i prendre les mesures adients. Estem parlant de plantejaments de teoria econòmica (i no
només d’ideologia política) que sovint
no s’implementen perquè hi ha molta
ignorància entre els que manen. Però
desgraciadament també hi abunden
els “massa llestos”, que gaudeixen de
ser en la llista dels “beneficiats”.
Hi havia un eslògan d’una popular
xarxa de distribució de productes
electrònics que deia: “No somos tontos”. Però massa sovint fem el ximple
callant i acceptant tot el que se’ns aboca al damunt.

Especial

AUTOMERCAT

Reparació i diagnosi de tot tipus de vehicles
turismes i industrials.
Disposem d’avançades màquines de diagnosi
BOSCH i BERTON
i personal altament qualificat.
Fent la revisió amb nosaltres no perds la garantia.

Carrer La Pau, 10
Santa Margarida de Montbui

Tel. 93 803 59 74
655 871 177
Rep d’Automòbils Bòria
jboria@hotmail.com
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Aquest cap de setmana se celebra a Les Comes la
Fira de vehicles d’ocasió Automercat
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Fira de l’automòbil
d’ocasió Automercat
omplirà dissabte i diumenge l’avinguda Països Catalans i l’avinguda Europa del
barri Les Comes d’Igualada.
Comptarà amb un espai d’exposició de més de 6.000 metres quadrats, una quinzena
d’expositors i una oferta de
més de 300 vehicles d’ocasió,
totalment garantits i en perfecte estat amb un ampli ventall de preus i models.
Marques presents
S’hi podran trobar cotxes de
les marques Toyota, Wolkswagen, Audi, Skoda, Opel,
Hyundai, Fiat, Seat, Volvo,
Nissan, Peugeot, Renault, Dacia, Citroën, Ford, Mitsubishi i Mahindra, entre d’altres,
exposats per Atzerà Motors,
Rosich Motors, Dabsa, A.M
Anoia, Maas Exclusivas Pont,
Remm Guitart, Santi Enrique,
Sarauto, Motorcat Premium,
Anoia Motor, Toyota Igualada

i Servisimó.
Per tal d’estimular la compra,
se sortejaran 2.000 euros en
premis entre els compradors.
Per tal de poder complir totes les normatives sanitàries,
l’espai firal estarà perimetrat
i tindrà accessos amb control
d’aforament. Per tal de poder realitzar tasques de neteja i desinfecció es tancarà al

migdia. Així doncs, l’horari
d’obertura al públic és de 10h
a 15h i de 16h a 21h el dissabte dia 12, i de 10h a 15h i de
16h a 20h el diumenge dia 13.
Automercat torna a celebrar-se en solitari després
que l’any passat, a causa de
la pandèmia, s’hagués hagut
de celebrar en el marc de la
FirAnoia del mes de setem-

La Fira tindrà quinze
expositors, més de 6.000
metres quadrats d’exposició, i una oferta de
300 cotxes
d’ocasió exposats
en un sol espai

bre. Es tracta d’una Fira molt
esperada en el calendari que
cada any tanca amb unes xifres exitoses. L’any passat, al
llarg del cap de setmana, va
vendre gairebé 90 cotxes, més
del 50% dels vehicles exposats. La Fira de l’automòbil
d’ocasió Automercat va néixer el 1997 i des d’aleshores
s’ha celebrat cada any.

C/ Portugal nº4 • Pol. Ind. Les Comes • 08700 Igualada, Barcelona • Tel. +34 93 808 84 88 • comercial@mestrans.com

|
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VEHICLES D’OCASIÓ

Tel. 93 804 82 30
660 215 485
Av. Europa, 4 · IGUALADA

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY

2018 BENZINA
PREU: 6.500€
FINANÇAMENT: DES DE 110€/MES

2020 BENZINA
PREU: 8.490€
FINANÇAMENT: DES DE 139€/MES

2020 BENZINA
PREU: 9.750€
FINANÇAMENT: DES DE 159€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE TECH

TOYOTA COROLLA 125H ACTIVE TECH

TOYOTA COROLLA SEDAN 125H

2019 BENZINA
PREU: 9.690€
FINANÇAMENT: DES DE 158€/MES

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.150€

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.900€

TOYOTA COROLLA 180H FEEL

TOYOTA COROLLA TS 180H FEEL

TOYOTA CHR 125H ADVANCE

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.900€

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 20.150€

2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 16.900€

TOYOTA CHR 180H ADVANCE PLUS

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 22.900€

2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 28.550€

TOYOTA CAMRY 220H LUXURY
2020 HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS

PREU: 24.900€
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es de Servisimó,
concessionari
oficial Audi a
Igualada, Tàrrega i Mollerussa, la nostra prioritat és oferir tots
els nostres vehicles d’ocasió com si fossin nous. Per
aquest motiu, tots passen
un control de qualitat exhaustiu de més de 270
punts de revisió.
Revisem en profunditat el
teu Audi i, si cal, el reparem amb peces originals
de la Marca. Un cop et
lliurem el vehicle, rebràs
l’informe en forma de certificat signat personalment
per un especialista com a
símbol de garantia.
A més, t’oferim la ITV
gratuïta i una garantia
dels nostres Concessionaris Oficials Audi perquè
la teva única preocupació
sigui gaudir del teu nou

A

Servisimó verifiquem
cada
cotxe de forma
exhaustiva tant
en l’aspecte visual com en
el mecànic. Volem oferir la
màxima seguretat i per això
tots els vehicles de Servisimó Das WeltAuto han pas-

Divendres, 11 de juny de 2021

Audi.
Triar un Audi a Servisimó
és decidir-se per un automòbil amb una qualitat
excepcional i prestacions
tècniques avançades. I nosaltres, a Servisimó, tenim
una missió simple i clara:
oferir les mateixes garanties en els nostres vehicles
seminous i d’ocasió que en
un vehicle nou.
A Servisimó trobaràs una
àmplia gamma de vehicles en òptimes condicions i examinats amb cura
en cada un dels detalls. Els
nostres experts s’asseguren
això comprovant i preparant cada element del teu
Audi, amb la mateixa atenció i cura que va rebre en la
seva fabricació original.
Servisimó et garanteix que
estàs adquirint un vehicle on la procedència està
completament contrastada.

sat una exhaustiva revisió
mecànica i són objecte d’un
reacondicionament professional.
Tots els vehicles certificats
per Servisimó, sense excepcions, es venen amb una
àmplia garantia amb cobertura de reparació en els

serveis oficials de el Grup
Volkswagen a tot Europa.
Un Pla dissenyat i estudiat
per assegurar l’absoluta validesa de la Garantia.
Tots els vehicles de Servisimó Das WeltAuto tenen
el quilometratge certificat
pels nostres tècnics en Ser-

veis Oficials.
Prova, convenç-te i decideix. Tria i prova el vehicle
que desitges. Sent la seguretat de conduir un vehicle
avalat pel Grup Volkswagen
i amb la cobertura més exclusiva. Sense compromisos per part teva. Decideix

tranquil.
Per a la compra del teu vehicle a Servisimó, des de
Volkswagen Financial Services oferim condicions de
finançament a mida així
com altres serveis relacionats amb la mobilitat o altres opcions de rènting.

Divendres, 11 de juny de 2021
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C/REPÒS, 8 TEL. 93 803 67 64 - 08700 IGUALADA

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

Divendres, 11 de juny de 2021

C/ del Pilar, 48 08710 Sta. Margarida de Montbui
Tel. 93 804 32 43

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com
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Taller de reparació d’automòbils
El teu taller de confiança!

c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)
Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com
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Garatge Verdaguer
c/Alemanya 31 · Pol. Industrial · 08700 · IGD
Tel. 93 805 16 73 · planxisteriapla@gmail.com

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil 692 094 682
08700 Igualada
Treballem amb totes les companyies...i la teva

g.verdaguer@yahoo.es

C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5-6 08700 IGUALADA
botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57 Tel. botiga 93 803 51 10

PLANXISTERIA I PINTURA
ASSECATGE AL FORN
Ronda Anoia, 31
08710 Sta. Margarida de Montbui
Tel. 93 804 65 62
brilloplanxisteria@hotmail.com

Divendres, 11 de juny de 2021

| 31

Nou

Nissan Qashqai

Ara electrificat amb tecnologia Mild Hybrid
i equipat amb les tecnologies d’ajuda a la conducció
Nissan Inteligent Mobility.

Vine a descubrir-lo a Santi Enrique!
Descobreix els nostres vehícles d’Ocasió!
Més de 400 cotxes a escollir!

Aconsegueix el teu Nissan d'Ocasió
amb les millors condicions de finançament.
Preu subjecte a finançament i a entrega de cotxe a canvi.

SANTI ENRIQUE
Carretera del Masnou, KM. 15, 2
08400 Granollers
Tel. 938 60 18 53

www.santienrique.com

SANTI ENRIQUE

tallers citoler, s.l.
Taller de reparació multi marca.
Electromecànica - Climatització - Frens
Amortiment - Pneumàtics - Pre ITV
Revisió de vehicles nous en garantia

c/Itàlia, 2 nau 1 - 08700 Igualada

93 804 43 98

www.tallerscitoler.com

Creixen les vendes dels cotxes d’ocasió
REDACCIÓ / LA VEU

L

a crisi econòmica derivada de la pandèmia
del coronavirus i les
incerteses al voltant de l’automòbil del futur estan llastant
les vendes de cotxes nous amb
caigudes significatives però,
com les necessitats de mobilitat es mantenen, les vendes
de cotxes de segona mà estan
creixent de manera generalitzada a Espanya.
Dos de cada tres espanyols
estan disposats a reparar o
adquirir productes de segona
mà en lloc d’articles nous. I el
sector del motor no s’escapa
d’aquesta tendència: durant
2020 es van comprar 2,05 cotxes d’ocasió per cada cotxe
nou matriculat.
Si estàs pensant en comprar
un cotxe de segona mà, tots
sabem que prendre la decisió de comprar un vehicle no
és una cosa que es pugui fer
a la lleugera. Com en qualsevol compra, has de considerar
alguns aspectes fonamentals.
Això és el que farà en definitiva que et decideixis per un
tipus de vehicle o un altre.
Com triar un cotxe de segona
mà?
La potència d’un vehicle, la
determina principalment el
tipus de conducció que facis i
els llocs pels que conduiràs. Si
has d’anar per zones de terra,
llavors t’interessarà que sigui

potent.
Com novell amb el seu primer
cotxe, la recomanació general
és que no sigui massa potent.
Amb una potència d’entre els
70 als 120 CV seria més que
suficient. Un cotxe que no té
tanta potència, permet que les
reaccions de el vehicle en general siguin més previsibles.
No hi ha terminis d’espera
Les operacions són molt més
ràpides i no cal esperar enviaments. Si la part compradora i la venedora arriben a un
acord, s’accedeix al cotxe de
segona mà en qüestió de pocs
dies, un cop finalitzats els tràmits i el pagament.
Es pot accedir a un cotxe de
segona mà d’alta gamma
Aquest és un altre dels motius
pels quals tantes persones es
decideixen per un cotxe de segona mà, és a dir, la possibili-

tat d’accedir a les comoditats,
tecnologia i prestacions de la
gamma alta pagant el mateix
preu que un de gamma mitjana o baixa nou .
Preus més baixos
És lògic que al decidir-te per
comprar un cotxe de segona mà, et trobaràs amb preus
molt més baixos. Això et dóna
la possibilitat o bé de fer una
inversió petita. O per contra
accedir a un cotxe amb millors
prestacions que si ho compressis nou.
Depreciació
Un altre dels punts fonamentals i pel qual les persones se
solen decidir per un vehicle
més nou. Des del moment en
què compres un cotxe, comença la depreciació de la
mateixa.
No obstant això, amb un vehicle de segona mà o un 0 km,

això serà diferent. Generalment aquests cotxes ja han
patit la seva major depreciació
que és durant el primer any.
Preu de l’assegurança
El preu de l’assegurança d’un
cotxe de segona mà sol ser
menor a el preu d’un cotxe
nou. És clar que això és un
factor que pot variar d’una
companyia d’assegurances a
una altra. A més, recorda que
les assegurances per a conductors novells són més costosos,
amb el que és bo parar atenció
a aquests detalls.
Sigui com sigui, triar comprar
un cotxe requereix d’una investigació prèvia. La conclusió
seria que fos un cotxe de segona mà venut per un professional.
Pla MOVES: pla d’ajuda per
comprar un cotxe
Aquests ajuts tenen un abast

total de 100 milions d’euros.
Les ajudes estan destinades a
la compra de cotxes elèctrics
o d’infraestructures de càrrega. Ara mateix són les úniques
ajudes oficials que hi ha.
Cada persona pot accedir a
ajudes de fins a 4.000 euros.
Antigament calia tenir un cotxe per lliurar. Ara mateix no és
un requisit imprescindible. Si
es té llavors es podrà accedir a
una quantia més gran que arribi als 5.500 euros.
A això se li suma que els fabricants han de fer un descompte
específic als compradors de
1.000 euros. Això vol dir que
el descompte general per a un
cotxe de segona mà d’aquestes
característiques, sempre que
es compleixi amb tot, podria
ascendir als 6.500 euros.
El top 10 dels cotxes de segona mà a Espanya
Els 10 models d’automòbil que
han suscitat més interès entre
els usuaris de plataformes de
venda de cotxes de segona mà,
basant-se el nombre d’interaccions i recerques a les xarxes,
són els següents:
Volkswagen Golf
BMW Sèrie 3
Seat León
Seat Ibiza
Audi A3
Ford Focus
Audi A4
Renault Megane
Opel Astra
BMW Sèrie 5

Since 1992
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Anoia Motor

Av. de Barcelona, 121
Igualada, Barcelona
Tel.938 04 02 00

IBIZA 1.0 MPI 75 CV STYLE

LEON 1.5 ECO TSI 130 CV STYLE VISIO

ATECA 1.0 TSI 115 CV STYLE

ARONA 1.0 TSI 115 CV FR

ARONA 1.0 TSI 115CV CV STYLE

A5 SPORTBACK 2.0 TDI 150 CV

AUDI Q5 ADVANCED 2.0 TDI 163 CV QUATTRO S TRONIC

Q3 ADVANCE 35 TFSI 150 CV

AUDI A1 SPORTBACK 25 TFSI 1.0 95 CV

AUDI A3 SLINE 35 TFSI 150 STRONIC

AUDI A3 SLINE 35 TFSI 150 STRONIC

MBW SERIE 1 5P.116 D 115 CV

PREU COMPTAT: 9.900
PREU FINANÇAT: 7.900€
33.000KM BENZINA

PREU COMPTAT: 16.900
PREU FINANÇAT: 14.900€
39.000KM BENZINA

PREU COMPTAT: 31.400 €
PREU FINANÇAT: 28.900 €
56.000km

PREU COMPTAT: 25.950 €
PREU FINANÇAT: 23.450 €
43.000 km BENZINA

PREU COMPTAT: 14.950€
PREU FINANÇAT: 12.550€
44.000KM BENZINA

PREU COMPTAT: 14.400
PREU FINANÇAT: 11.900€
69.000km BENZINA

PREU COMPTAT: 28.900 €
PREU FINANÇAT: 25.900 €
49.000km BENZINA

PREU COMPTAT: 25.950 €
PREU FINANÇAT: 23.450 €
47.000 km BENZINA

PREU COMPTAT: 15.900€
PREU FINANÇAT: 13.900€
42.000KM BENZINA

PREU COMPTAT: 28.900 €
PREU FINANÇAT: 25.900 €
83.000km DIESEL

PREU COMPTAT: 19.950 €
PREU FINANÇAT: 17.950 €
1.700 km Benzina

PREU COMPTAT: 18.400 €
PREU FINANÇAT: 15.900 €
32.000 km DIESEL
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Planxisteria Garcia
taller de xapa i pintura
C/ Dr. Fleming, 10, 08710 Sta. Margarida de Montbui, Barcelona
Tel.93 803 71 76www.planxisteriagarcia.eu

Afectarà al meu cotxe la Zona de Baixes Emissions
de Barcelona?
REDACCIÓ / LA VEU

L

a zona de baixes emissions (ZBE), en vigor
des de l’1 de gener del
2020, vol marcar un abans i un
després en la normativa dels
cotxes a Barcelona i la resta de
vehicles, ja que comporta la
prohibició als cotxes considerats més contaminants (sense
etiqueta ambiental de la DGT)
de circular per l’interior de la
ciutat. Les sancions havien de
començar a l’abril però la crisi del coronavirus va obligar a
endarrerir-ne la data fins el 15
de setembre. Es calcula que el
veto afectarà uns 50.000 vehicles, és a dir, un 20 % de tot el
parc mòbil de Barcelona.
Saps si el teu cotxe o moto es
veu afectat per la nova normativa de vehicles contaminants
de Barcelona? Quines són les
sancions? Hi ha excepcions?
Què fer si no puc circular dins
la ZBE a Barcelona?
Mapa ZBE: Barcelona i quins
municipis més inclou?
La zona de baixes emissions
afecta una àrea de 95 km2, que
inclou bona part de Barcelona i dels municipis propers a
les rondes de Barcelona: Sant
Adrià de Besòs, l’Hospitalet de
Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
En queden exclosos el barri de
Vallvidrera, el Tibidabo i les

Planes i la Zona Franca.
La ZBE a les rondes?
La ZBE no afecta les rondes
de Barcelona: ni la ronda del
Litoral ni la ronda de Dalt es
veuen afectades per la nova
normativa.
Quin és l’horari de les restriccions de la ZBE?
Les restriccions que estableix
l’ordenança de la ZBE a Barcelona s’apliquen entre setmana.
Els vehicles afectats no poden
circular dins de la ZBE de dilluns a divendres, de 7 a 20 h.
Quins cotxes no poden entrar a Barcelona?
Els conductors que no poden
circular per Barcelona són
aquells que tenen vehicles
sense etiqueta ambiental de la

DGT. Són aquests:
- Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del
gener del 2000.
- Turismes amb motor dièsel
matriculats abans de gener del
2006.
- Furgonetes matriculades
abans de l’1 d’octubre del
1994, anteriors a la normativa
Euro 1.
- Motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a la normativa Euro 2.
Què fer si has d’entrar puntualment dins de la ZBE?
Si ets conductor d’un cotxe vetat i has d’entrar puntualment
dins la zona de baixes emissions, pots fer-ho gràcies a una

l’especialista per al teu vehicle

autorització especial. L’Àrea
Metropolitana de Barcelona
concedeix fins a 10 autoritzacions cada any als vehicles
contaminants quan necessitin circular per dins de l’àrea
restringida. Cada permís té
un cost de dos euros, però recentment s’ha decidit no concedir més permisos als cotxes
sense etiqueta en episodis
d’alta contaminació per NO².
Sí que se’n podran beneficiar
els conductors que haguessin
demanat un permís per a un
dia concret en el qual, posteriorment, s’hagi decretat un
episodi d’alta contaminació.
Si has d’entrar a la ZBE per
una urgència mèdica i, per
tant, no pots demanar l’autorització prèviament a l’ús del
vehicle, podràs sol·licitar-la
durant els tres dies següents
d’agafar el cotxe o la moto. El
vehicle podrà ser sancionat,
però el conductor podrà revertir la sanció presentant un
justificant mèdic i la confirmació del permís.
Si has d’entrar assíduament a
la zona de baixes emissions
durant un temps concret per
sotmetre’t a un tractament
mèdic, no seràs sancionat
si utilitzes el vehicle durant
aquest període de temps.
Quines són les multes per incomplir la normativa de vehicles contaminants?
Les multes són diverses i van

des dels 100 euros fins als
1.803, segons el tipus de vehicle i la gravetat de la infracció.
Es penalitza la reincidència?
La reincidència suposarà una
sanció més elevada. Si el conductor ha comès dues o més
infraccions en menys d’un
any, les multes podran incrementar-se en un 30 %.
Com es controlen les infraccions?
La zona de baixes emissions
està controlada per la Guàrdia Urbana. En total, hi ha
200 càmeres instal·lades a les
entrades de les dues rondes
de Barcelona i en altres punts
de la ciutat. Aquesta tecnologia ha de permetre detectar
la matrícula dels cotxes contaminants i sancionar posteriorment els infractors. Es
considerarà un únic trajecte
(i, per tant, hi haurà una única sanció) si no passen més
de 90 minuts entre que l’infractor és detectat per dues
càmeres.
Com aconseguir l’etiqueta
ambiental de la DGT?
L’etiqueta ambiental de la
DGT, que permet circular dins
la ZBE, es pot comprar per 5
€ en oficines de Correus. Per
rebre-la, cal presentar el permís de circulació. El distintiu
també es pot obtenir a través
d’un taller mecànic associat al
Gremi de Tallers de Reparació
d’Automòbils de Barcelona.

Multimarca · Mecànica general
Diagnosi · Revisions
Electricitat/Electrònica
Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics
Injecció Dièsel/Gasolina

ESP EC IAL ISTES EN H Í BR IDS I EL È C TR IC S

promoció
automercat

Aprofita la nostra promoció per la fira i emporta’t 150 euros en
descompte d'autogas / glp en transformar el teu o futur cotxe.

C / Al e m a n y a , 1 4 Na u - 3 ● P o l . In d . L e s C o m e s ● IGUAL ADA T/ F: 9 3 8 0 4 4 4 5 3 ● Mò b i l s : 6 8 9 9 2 2 1 4 8 ● 6 1 9 4 8 0 8 1 7
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Què fer per cuidar la pintura del teu cotxe?
REDACCIÓ / LA VEU

L

però el que si pots fer, si realment et preocupa l’estat de la
pintura del teu cotxe, és allunyar-te d’aquestes aglomeracions per estacionar, encara que
hagis de caminar una mica per
arribar al teu destí.

a pintura del teu cotxe
és un element bastant
resistent, sobretot la
dels cotxes actuals, però no està
exempta de cures ... Les condicions ambientals, l’ús quotidià
i alguns hàbits que tenim els
usuaris d’automòbils perjudiquen, de manera progressiva,
el bon estat i aparença de la
pintura. Per tenir cura de la
pintura del teu cotxe i mantenir-la com el primer dia durant
molts anys et suggerim que revisis els següents consells:
1. Estaciona el cotxe en garatge sempre que sigui possible.
Sembla un tòpic però és obvi
que és la millor manera de protegir, no només l’exterior, sinó
també l’interior del teu cotxe.
Estant a cobert, la pintura del
teu cotxe queda protegida dels
fenòmens atmosfèrics, dels
raigs ultraviolats del sol i, si
el garatge és privat, dels actes
vandàlics.
No obstant això, convé ressaltar alguns aspectes que has de
tenir amb compte si aparques
en un garatge:
- En alguns aparcaments públics les places són massa estretes i altres usuaris poden
danyar la pintura del teu cotxe
a l’entrar i sortir dels seus vehicles. Procura evitar-los o busca
les millors places encara que
estiguin més lluny.
- Els garatges situats als soterranis d’edificis solen tenir canonades i conductes al sostre
que de vegades degoten; aquest
degoteig, si cau sobre la pintura del teu cotxe, pot provocar
taques molt difícils d’eliminar.
Verifica que no hi hagi tolls al
terra abans d’estacionar.
2. Renta el cotxe cada 4/6 setmanes.

QUÈ NO HAS DE FER
5. Evita els autorentats.
Si bé són molt ràpids i còmodes, la veritat és que són molt
poc delicats amb la pintura del
teu cotxe. L’acció dels rodets,
colpejant i arrossegant les truges del raspall per la pintura
genera una abrasió en la mateixa en forma de micro ratllades.

Rentar el cotxe sovint és vital
per mantenir la pintura del teu
cotxe com el primer dia. Rentar el cotxe no només compleix
la funció que el nostre cotxe es
vegi net i bonic, i, dit sigui de
passada, que no pensin de nosaltres que som una mica deixats, sinó que a més compleix
la missió indispensable d’eliminar substàncies nocives que es
dipositen sobre la pintura del
teu cotxe durant l’ús quotidià.
Aquestes substàncies poden
ser excrements d’au, restes
d’insectes, quitrà de l’asfalt,
gasolina i olis, i fins i tot sal
procedent d’algunes carreteres
a l’hivern. Una exposició perllongada de la pintura del teu
cotxe a aquestes substàncies
pot danyar-la de forma molt
greu.
Per rentar el cotxe el millor és
fer-ho a mà emprant els productes adequats, com xampús
específics per a carrosseries i
baietes i tovalloles de microfibra que no danyen la pintura.
Després de viatges llargs és

molt recomanable rentar el
cotxe per eliminar la multitud
d’insectes que impacten en la
part davantera o la sal de la
carretera que es projecta als
baixos del vehicle a l’hivern.
3. Protegeix la pintura del sol
en estacionaments llargs.
Els intensos raigs de sol poden
ser molt perjudicials per a la
pintura del teu cotxe. Els colors
que més pateixen són aquells
que són molt vius, ara els vermells, grocs o blaus sòlids. És
bastant freqüent veure cotxes
vermells menjats pel sol que
han adquirit un color rosaci i
mat...
En altres colors el desgast pel
sol no és tan evident, almenys
per que fa a pigmentació es
refereix, però els raigs ultraviolats afecten també a la brillantor de la pintura, de manera
que exposicions prolongades
provoquen el matisat progressiu de la pintura del teu cotxe.
Si el teu cotxe estarà aparcat al
carrer durant un temps més o

menys prolongat, procura que
estigui en un lloc protegit de
l’intens sol.
4. Escull llocs sense aglomeracions per estacionar.
A les grans ciutats no és tasca
fàcil trobar un lloc per estacionar un cotxe. A més, la gent sol
anar molt precipitada i aparca
en el primer lloc que troben,
sigui o no adequat per al seu
cotxe.
Per si això fos poc, hem d’acceptar el fet que la majoria
d’usuaris d’automòbil no els
preocupa massa l’aspecte exterior del seu cotxe, per la qual
cosa menys encara es preocuparan per l’aspecte exterior del
cotxe del costat...
En resum, la manca d’espai, les
presses i la manca de cura d’altres usuaris poden provocar
petits danys a la pintura del teu
cotxe.
No pots saber com d’acurat
serà el teu “veí d’aparcament”...
No pots fer res per canviar
qualsevol d’aquests factors,

6. No facis servir productes
inadequats per rentar el cotxe.
Un dels primers consells que
aportàvem és el de rentar el
cotxe freqüentment i preferiblement a mà. Però hem de deixar
clar que un rentat a mà amb
productes inadequats pot ser
igual de nociu, o més, que rentar el cotxe en un autorentat vell
per a la pintura del teu cotxe.
Per posar alguns exemples, és
freqüent veure utilitzar un raspall d’escombrar vell, o una esponja, o, fins i tot, un fregall per
ensabonar el cotxe... Aquests
elements no són gens delicats
amb la pintura del teu cotxe i
poden ratllar, sobretot els fregalls .
Tampoc és recomanable fer
servir rentavaixelles, amoníac o
lleixius per rentar la carrosseria.
7. No estacionis sota arbres.
La temptació d’aparcar sota un
arbre pot ser irresistible per
l’ombra que produeixen. Però
has de tenir en compte que
poden desprendre resines que
s’adhereixen a la pintura del teu
cotxe, i són molt freqüentats per
aus i insectes.

Planxisteria i Pintura
CAR COLOR
Pedro Vieites Ordoñez
C/ Itàlia 15, nau 3
Igualada 08788

Quina és nova normativa de la ITV que ja és en vigor?
REDACCIÓ / LA VEU

L

a nova normativa de la
inspecció tècnica dels
vehicles (ITV) ha entrat en vigor el dia 1 de juny,
incorporant diferents novetats
que fan més estricta la prova
i que serveixen per adaptar-la
al Brexit.
Així, la nova revisió del Manual de Procediment d’ITV
incorpora aquells canvis reglamentaris necessaris per
adequar la inspecció tècnica a
les noves tecnologies i s’especifiquen de manera més clara
i precisa alguns processos de
revisió per als operadors.
El sistema ABS
Tal com ha explicat l’Associació Espanyola d’Entitats

Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica
de Vehicles (AECA-ITV), un
dels principals canvis que arriba amb la nova legislació és la
modificació en la gravetat del
defecte de no funcionament
de l’ABS quan és obligatori
portar-lo.
A partir d’ara, que el sistema
antibloqueig de frens presenti algun tipus d’error passa de
considerar-se un defecte lleu
a un defecte greu. El mateix
passa amb un possible despreniment dels miralls retrovisors, que també es considerarà
defecte greu.
A més, s’estableix la possibilitat de comprovar les dades del
permís de circulació per mitjà
del Registre General de Vehicles de la Direcció General

de Trànsit (DGT) en cas que
aquest no es presenti a l’estació ITV.
Els defectes greus generen un
rebuig de la inspecció i inhabiliten el vehicle per circular
per les vies públiques excepte
per al seu trasllat al taller. Per
això, aquesta nova normativa
farà més estricta la revisió.
Per la seva part, la nova ITV
s’adapta al Brexit, per la qual
cosa, a partir d’ara, els vehicles
procedents del Regne Unit
que es vulguin matricular a
Espanya es consideraran models procedents de tercers països. Així, s’hauran de realitzar
els tràmits d’importació necessaris, entre altres elements.
El nou manual manté les mesures d’higiene i prevenció a
les estacions d’ITV per garan-

Assegurança
de rentat
opcional
per només

1€

detergents
netejavidres,
desengreixants,
netejallantes...

tir que les seves instal·lacions
siguin llocs segurs respecte al
coronavirus tant per als usuaris com per als qui treballen
allà.
Multes de fins a 500 euros
D’altra banda, la nova normativa manté les multes econòmiques que pot portar el
circular pel carrer amb un

cotxe sense la inspecció tècnica superada. Així, tenir la ITV
caducada porta una sanció
econòmica de 200 euros, tant
si el vehicle està circulant com
si està estacionat al garatge o
al carrer.
A més, ser caçat amb la ITV
desfavorable també suposa
una multa de 200 euros. En
aquest supòsit, el titular del
vehicle està obligat a reparar
els defectes greus i tornar a
l’estació d’ITV en un termini
màxim de dos mesos i només
pot moure el cotxe per portar-lo al taller.
Finalment, circular amb una
ITV negativa, és a dir, quan els
desperfectes són tan greus que
no es permet abandonar l’estació per mitjans propis, suposa
una multa de 500 euros.
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Entrevista a Josep Balcells, representant de Catalana Occidente a Igualada

“Volem que l’experiència del client contractant amb nosaltres
sigui el més satisfactòria possible”
MARIA MOIX / LA VEU

Quins són els avantatges de
contractar una assegurança
de cotxe?
En primer lloc, que és obligatòria i també per tenir la
tranquil·litat que, en cas de
sinistre i en funció de les garanties contractades, la companyia assumirà la reparació
del nostre vehicle.
Per què contractar-ne una
amb Catalana Occident?
Per la professionalitat i proximitat dels agents exclusius
de la companyia. Per l’assessorament que donem als
nostres clients, ja sigui per
les garanties contractades
com pel servei post-venda.
Volem que l’experiència del
client contractant amb nosaltres sigui el més satisfactòria
possible.
Catalana Occident és una
companyia de referència al
sector amb més de 150 anys
d’història, el seu origen és a

Manresa i la major part de la
seva estructura empresarial
està ubicada a Catalunya.
Quins tipus d’assegurances
de cotxe existeixen? Com es
diferencien?
Podríem diferenciar dues
modalitats, Tercers i Tot Risc.
En tots dos casos hi ha múltiples opcions de personalització.
Quina és la més recomanada? Per què?
Això va en funció del vehicle
i de les necessitats del assegurat. De tota manera, una
assegurança a Tot Risc dóna
més tranquil·litat.
I la més econòmica?
Danys a tercers
Quina diferència hi ha entre
la tot risc amb franquícia i
sense franquícia?
En cas de sinistre amb culpa de l’assegurat, aquest es
fa càrrec de la franquícia.

Per contra, si té contractat
Tot Risc Sense Franquícia, la
companyia paga tota la reparació.
És diferent en el cas de cotxes de segona mà? Influeix
en el preu?
Dins de les múltiples variables de tarificació, també pot
influir en el preu.

Quins serveis oferiu als tallers AutoPresto? En tenim
a l’Anoia? On?
Principalment 60 euros de
descompte en la franquícia i
cotxe de substitució. A l’Anoia tenim: Planxisteria Brillo,
a Santa Margarida de Montbui; Planxa i pintura Anoia, a
Igualada; Auto Incarb, a Piera i Planxisteria Sant Jordi, a
Calaf.
S’han de portar sempre a
sobre els papers de l’assegurança?
No és obligatori però és recomanable per tenir tota la
informació de l’assegurança
quan es necessiti. Tot i que
no és necessari portar el rebut a sobre actualment.
És obligatori assegurar el
cotxe? I en cas que no s’utilitzi?
Sí, encara que no s’utilitzi. A
més, l’obligatorietat s’ha de
tenir en compte. Per exemple, en cas d’incendi d’un
vehicle en un pàrquing, els
danys causats anirien a càr-

rec del seu propietari, que
hauria d’assumir les despeses
pròpies i de tercers, personalment amb el seu patrimoni.
Quines condicions ha de
complir un vehicle perquè
pugui ser assegurat?
Estar al dia de la ITV i tenir
matrícula nacional.
Quins passos recomanaries
seguir a una persona que
vol contractar una assegurança pel seu cotxe? On pot
obtenir més informació?
Recomano que contacti amb
un professional de la zona
que l’assessori, tant en la
personalització de la seva
pòlissa com en futurs sinistres, ja que són els moments
més delicats de tot el procés.
Per més informació, podeu
contactar amb nosaltres trucant al telèfon: 938043777,
a l’adreça: josep.balcells@
agentes.catalanaoccidente.
com o presencialment a l’
oficina de “Les Comes”, Av.
Països Catalans 103 d’Igualada.
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Com circular bé per dins una rotonda
REDACCIÓ / LA VEU

Des del dissabte 12 de juny es pot consultar la nova pàgina
web de cotxes de la comarca: www.veudelmotor.cat. Es tracta
d’una pàgina web del grup Publicacions Anoia S.L on es poden
trobar tots els cotxes de km0 i de segona mà que estan disponibles a la comarca amb un sol clic. Un aparador web on tindreu
el tracte directe, de proximitat i amb tota la serietat que voleu
trobar en qualsevol concessionari de cotxes. Si ets concessionari i et vols anunciar contacta: tel. 93 804 24 51 - 667 50 04 05
info@veudelmotor.cat. Informa’t sense compromís.

L

es rotondes s’han convertit en una infraestructura habitual tant
en ciutats com en carreteres.
Són odiades i estimades pel
mateix motiu: obliguen a reduir la velocitat en aproximar-se a una cruïlla. Encara
que poden resultar molestes
quan succeeixen en una ma-

C/ Alemanya, 20 -22 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 31 96/ 619 311 006
fontanataller@gmail.com

teixa via, la veritat és que redueixen significativament el
risc d’impacte (a menys velocitat, menys risc), faciliten la
incorporació als vehicles de
calçades secundàries i permeten el canvi de sentit complet. Però sabem com circular
per una rotonda de forma
correcta?
Perquè compleixin amb efectivitat totes aquestes funcions, cal conèixer (i aplicar)
les regles d’or de la circulació
per una rotonda:
- Moderar la velocitat en
aproximar-se a la rotonda.
Independentment del límit
de velocitat de la via i encara que no estigui indicat expressament: la prioritat és
sempre dels vehicles que ja
circulen per la rotonda. També cal atendre la senyalització
d’informació per triar prèviament la sortida a prendre.
- Si hi ha un pas, el vianant
té preferència en circular per
una rotonda. En reduir la velocitat, s’ha d’advertir si hi ha
un vianant a prop i aturar-se
completament perquè creuï
amb seguretat.

- Fer servir l’intermitent per
moure’s entre carrils i sortir
pel carril exterior:
la circulació per l’interior de
la rotonda dependrà sempre
de la ubicació de la sortida. Si
es circula per un carril interior, cal desplaçar-se a l’exterior
amb suficient antelació per
no
entorpir a la resta de vehicles.
- No circular per una rotonda en diagonal: és una de les
situacions incorrectes més
habituals, en la qual no es segueixen les marques de carril i es creua la rotonda com
si, pràcticament, no existís.
Aquest comportament pot tallar la trajectòria d’altres vehicles, amb el consegüent risc.
- No aturar-se al mig de la
rotonda: és una altra situació
d’alt risc. Si hi ha dubtes sobre
quina sortida prendre s’ha de
donar una nova volta a la rotonda.
- Cal fer extensible la moderació de la velocitat a la circulació per l’interior de la rotonda i, molt especialment, a
la sortida: també podem trobar un vianant creuant.

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98
info@planxisteriagelabert.com
C/ Gaspar Camps, 31
08700 Igualada

www.planxisteriagelabert.com

· SERVEIS DE TRANSPORTS
NACIONALS I INTERNACIONALS
· CÀRREGUES COMPLETES
I GESTIÓ DE GRUPATGES
·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I
DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

CARRER GRAN BRETANYA, 17 08700 IGUALADA
Tel. 93 804 33 81 / 629 219 238
www.tdma.es

és

és

www.gestoriagaltes.com

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel. 93 803 20 66
taller@autoreparacionesagustin.com
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

La Diputació de Barcelona incorpora 10,43 km de camins
municipals de l’Anoia a la seva xarxa de carreteres
ciats molts ciutadans del conjunt del territori»
També el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, ha valorat les actuacions com a molt positives
pels municipis, ja que es transformen uns camins que tenen
molta circulació amb una
inversió de la Diputació, fet
que allibera als ajuntaments
d’aquesta càrrega econòmica.

ANOIA / LA VEU

C

inc camins de la comarca de l’Anoia formen part de la primera
fase del Pla zonal de la xarxa
de carreteres locals de la Diputació. En total seran 10,43 km
de vials on s’actuarà, amb una
inversió global en el conjunt
de la comarca de 3,6 milions
d’euros. Aquesta primera fase
d’actuacions ha estat presentada aquest dimarts pel diputat
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, Pere Pons, acompanyat del president del Consell
Comarcal de l’Anoia, Xavier
Boquete, en un acte celebrat
a l’arxiu Comarcal amb l’assistència dels alcaldes i regidors
dels municipis beneficiàries
d’aquestes actuacions.
Els cinc projectes signifiquen
un pas important pels ajuntaments beneficiaris, ja que a
partir d’ara tres dels camins, el
de Masuet del Nord, a Masquefa, el de Vilanova d’Espoia, a la
Torre de Claramunt, i el de Ca
n’Aguilera, a Piera, es transformaran en carreteres passant a
formar part de la xarxa de carreters locals de la Diputació, i
els altres dos, el camí rural de
Veciana i el de Can Ros a Mas
Castell, es mantindran com
a camins municipals, però la
seva millora i el seu manteniment també aniran a càrrec de
corporació provincial.
Dels tres camins que passaran
ser carreteres, el que compta
amb un pressupost d’actuació més elevat és el del Maset
Nord, a Masquefa, que amb
una longitud de 1,15 km,
compta amb un pressupost de
1.096.000 euros. Aquest camí
comunica el nucli de Masquefa
amb la urbanització del Maset
i enllaça amb la B-224 servint
de suport al trànsit intermunicipal que des d’ambdós nuclis
s’accedeix al corredor d’aquesta carretera. La previsió és que
les obres, un cop redactat el
projecte constructiu, s’iniciïn
el primer trimestres de 2024.
La nova carretera tindrà el
codi B-5416.
La segona actuació més important pel que fa a pressupost
és el camí de Ca n’Aguilera, de
2,58 km i una inversió previs-

ta de 1.034.000 euros. Aquest
camí comunica les urbanitzacions de Ca n’Aguilera, Can
Martí i el Bosc de l’Àliga amb
el nucli de Piera, connectant
amb la carretera B-224 i servint al trànsit intermunicipal
d’accés de tots els nuclis amb
la xarxa viària. Un cop realitzades les obres, el camñí passarpa a ser carretera amb el
codi B-5414.
Finalment, el tercer camí que
passarà a ser carretera és el
de Vilanova d’Espoia, que
amb una longitud de 1,45 km,
té prevista una inversió de
637.000 euros. Aquest camí
comunica el nucli de Vilanova d’Espoia i la urbanització
les Pinedes de l’Armengou a la
Torre de Claramunt, i suposa
la perllongació de l’actual carretera BV-2135 servint al trànsit intermunicipal entre els
dos nuclis i aquest corredor
viari. D’acord amb el calendari
previst, les obres d’aquest camí
també començaran el primer
trimestre de 2024 i un cop
sigui carretera tindrà el codi
B-4422.
Pel que fa als dos camins on
es farà una actuació per millorar la seva seguretat, hi ha
el de Can Ros a Mas Castell,
de 2,24 km, que dona accés a
la urbanització de Can Ros,
nucli de més població del municipi de Cabrera d’Anoia, a
la xarxa viària de la carretera
BV-2242. L’actuació prevista
compta amb un pressupost de
358.000 euros i l’inici d’obres

està previst el segon trimestre
de 2023.
El segon és el camí rural de Veciana, que connecta les carreteres BV-1001 i BV-1005, amb
perllongació d’aquesta carretera i que serveix de trànsit intermunicipal cap al corredor
de la B-100. Aquest camí, de
3,01 km comptarà amb una
inversió de 482.000 euros, estan previst que les obres per la
seva millora s’iniciïn el quart
trimestre del 2022.
En l’acte de presentació
d’aquestes actuacions als alcaldes i regidors dels municipis beneficiats per aquesta
primera fase del Pla zonal de
carreteres, el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona,
Pere Pons, ha recordat el com-

promís de la Diputació de
Barcelona vers les necessitats
dels municipis, i els camins
locals, alguns dels quals estan
ja fent funcions de carretera
pel volum de trànsit que han
de suportar, són una càrrega
important en els pressupostos
municipals. En aquest sentit,
el diputat ha remarcat que
«mantenir en bon estat els camins requereix una inversió
molt elevada i per això, des de
la Diputació ajudem els municipis i, especialment, als que
no disposen de connexions
adequades».
Pere Pons també ha recordat
que «el Pla Zonal és un projecte potent de planificació de la
xarxa viària local que no s’actualitzava des de feia 80 anys,
amb el que en sortiran benefi-

REFORMA

Pla zonal de la Xarxa local de
carreteres
El Pla zonal de carreteres té
com a objecte racionalitzar,
actualitzar i ordenar la xarxa
local de carreteres, identificant aquells camins municipals que estan funcionant
com a tals i aquelles carreteres
locals que han perdut aquesta
funció.
El Pla zonal es pot considerar
com un instrument de suport
als ajuntaments. A banda de
millorar la xarxa viària, el fet
d’alliberar els ajuntaments
d’aquells camins que estan
fent una funció de carretera i
que passaran a la xarxa viària
de la Diputació, representa per
a les administracions locals un
important estalvi de despesa.
L’objectiu principal del Pla és
garantir i millorar les condicions d’accessibilitat al territori
per a totes les persones, especialment per a les que viuen en
aquells municipis més petits
que no disposen de connexions adequades amb la xarxa
de carreteres.

Nuestra
prioridad
eres TÚ
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El programa ‘Els Serveis Socials més a Prop’
presenta els resultats a Òdena
ÒDENA / LA VEU

E

l projecte de la Diputació de Barcelona ‘Els
Serveis Socials més a
Prop’, encarregat per i amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Òdena, i que es va dur a terme del gener al març, ha presentat els resultats.
Es tracta d’un programa anual
de visites domiciliàries a persones majors de 80 anys no
usuàries de serveis socials. Els
objectius principals del projecte són detectar de manera
proactiva les necessitats actuals d’aquest grup de persones
i anticipar futures necessitats
de suport, prevenir situacions
de risc, de vulnerabilitat o d’aïllament social i informar de
l’oferta de prestacions, serveis
i entitats socials de la població.
A Òdena s’ha treballat amb 114
persones candidates que viuen
en 102 habitatges. S’han pogut
fer 75 entrevistes presencials,
a les que se’ls fa entrega d’una
carpeta informativa amb els
diferents contactes del serveis
municipals, i 5 entrevistes telefòniques a gent gran d’entre
80 i 95 anys. La majoria tenen
contacte amb els familiars que
no viuen amb ells, i una bona
part no manté contacte regu-

lar amb les amistats qui no
conviuen. Gairebé tots diuen
que no se senten mai sols, que
han mantingut els contactes
socials a través de telèfon durant la pandèmia, la majoria
no utilitza dispositius electrònics per comunicar-se. Les
seves principals aficions són
veure la televisió, escoltar la
ràdio o música, passejar i llegir. També hi ha alguns que

tenen cura d’un hort o jardí o
d’animals.
Pel que fa a la salut, la majoria
considera que té bona o regular salut, i més de la meitat diu
que no ha tingut dificultats a
la vida diària a causa de la memòria. Davant la pandèmia de
Covid-19 la majoria es troben
bé, tranquils. Una tercera part
conserven la seva autonomia
instrumental a la vida diària,

Obres d’adequació a les antigues
escoles de l’Espelt
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament
d’Òdena ha iniciat les obres
d’adequació dels edificis de les antigues escoles de
l’Espelt amb un pressupost
de 45.329,32€, finançat per
la Generalitat de Catalunya
a través del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya. Les
actuacions a aquest espai polivalent, que acollirà usos de
les entitats i activitats del municipi, està previst que acabin
abans de l’estiu.
Les obres se centraran en refer la coberta per aconseguir
inclinació i evitar les humitats i les filtracions existents, i
col·locació d’aïllament tèrmic
per a la millora del confort.
També es referà tot el paviment, amb la col·locació d’aïllament i làmines de PVC per
evitar humitats i incrementar
la protecció. D’altra banda
es doblaran les parets peri-

mentre que una bona part té
dificultats lleugeres o dependència, i la gran majoria tenen
una lleugera dificultat per dur
a terme les activitats bàsiques
de la vida diària. La gran majoria no compten amb ajuda
per a aquestes activitats, mentre que una bona part reben
ajuda dels fills i alguns d’un
altre familiar. Molts dels enquestats reben les visites mèdiques a casa o els hi porten
la medicació i els àpats, o els
ajuden les persones que viuen
amb ells.
Òdena és un dels 225 municipis que ha participat al programa ‘Els Serveis Socials més
a Prop’ , que ja compta amb 7
edicions i al voltant de 30.000
entrevistes domiciliàries. És
una mesura preventiva que
permet avaluar exhaustivament la persona per ajudar-la
a continuar vivint a casa el
màxim de temps possible.
Com a resultat de les visites,
es deriven els casos en situació
de risc, s’actualitza la informació referent a la situació de les
persones visitades i s’elabora
un informe per a Serveis Socials amb l’anàlisi fet al municipi, així com recomanacions
del seguiment requerit per a
cada persona visitada.

L
projectes que més es beneficiarà d’aquests ajuts serà el que
afecta la zona del Castell amb
la consolidació estructural
de l’extrem nord-est de la de
la Torre de l’Homenatge i la
rehabilitació, aquest 2021, del
Turó. També es va rebre un
ajut per la millora de l’entorn
de la Masia i revitalització del
nucli de Sant Pere que es previst realizar cap al 2022.

ÒDENA / LA VEU

L

’assemblea general ordinària de l’Associació de
Voluntaris de Protecció
Civil d’Òdena ha renovat part
de la seva junta directiva, escollint Carlos Delgado com a
secretari, Antoni Pujadó com
a tresoser, i Glòria Sànchez,
Salvador Bergara, Omar Jiménez i Tània Castro com a vocals. L’assemblea també va decidir que Glòria Sànchez sigui
la nova Cap d’Unitat.
La resta de la junta directiva la
formen Maria Sayavera com a
presidenta, Pere Copoví com a
vicepresident, Valentín Robles
i Andreu García com a vocals,
a qui es va escollir fa dos anys
en una assemblea extraordinària.
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil d’Òdena té actualment 10 voluntaris actius i
està oberta a incorporar-ne de
nous. Té com a finalitat social
la col·laboració desinteressada
en tasques de protecció civil
dins de la localitat i poden collaborar amb altres municipis a
petició d’una altra autoritat de
protecció civil.

Una desena de persones
participen al curs
d’alfabetització en català
ÒDENA / LA VEU

metrals també amb l’objectiu
d’evitar humitats i capil·laritat
i s’hi instal·larà aïllament tèrmic, es canviaran els tancaments exteriors i es repintarà.
L’Ajuntament d’Òdena va
rebre 340.781 euros del Pla
Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) fins el
2024. A més del les obres
d’adequació de les antigues
escoles de l’Espelt, un dels

L’Associació de
Voluntaris de
Protecció Civil
d’Òdena renova
part de la junta

’Ajuntament d’Òdena i
el Consell Comarcal de
l’Anoia han impulsat la
organització d’un nou curs
d’alfabetització en català. Enguany, el curs de 46 hores va
tenir lloc del 2 de març al 25
de maig i hi van participar un
total de 10 persones que van
assolir els objectius marcats.
La formació ha anat a càrrec
de la Fundació Sociocultural Atlas tots els dimarts i
els dijous en horari de 9:30
a 11:30h, a l’Espai Cultural
i Recreatiu seguint totes les
mesures de seguretat i prevenció dictades pel PROCICAT.
L’objectiu d’aquests curs és
promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres immigrades i la igualtat

d’oportunitats entre la ciutadania a través del coneixement de les llengües oficials,
el funcionament de la societat
d’acollida i el seu marc jurídic
i laboral. En definitiva, fer-los
partícips d’uns coneixements
mínims per facilitar el viure i
treballar a Catalunya.
La regidora de servei a les
persones de l’Ajuntament
d’Òdena, Alba Gallardo, fa
una valoració molt positiva
d’aquestes formacions atesa
la diversitat cultural que existeix al municipi ja que són
una eina efectiva que afavoreixen la integració en l’entorn on viuen les persones
nouvingudes.

La formació ha anat a
càrrec de la Fundació
Sociocultural Atlas
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Castellolí restaura el Parc La Pobla potenciarà el seu comerç
local amb l’arribada d’un supermercat
de la Font
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l Parc de la Font de Castellolí estrena las seva remodelació, un seguit de
millores suggerides per les mestres de l’escola Les Passeres i que
s’han fet realitat gràcies a la feina dels nens i nenes de l’escola i
la col·laboració de l’Ajuntament.
La inauguració de la restauració
del Parc de la Font es va fer el
dijous dia 3 de juny a les 15:30h,
i va comptar amb la presència
dels infants i mestres de l’escola i la regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Castellolí, Carla Peña.
Les actuacions realitzades tenen
com a objectiu aconseguir un
espai més net, segur i ordenat
i han consistit en polir i pintar
els bancs i les taules de fusta,
plantar flors i netejar i ordenar
el parc, tasques que van fer els
infants de l’escola. Aquesta remodelació s’emmarca dins les
accions que l’escola Les Passeres
fa anualment com a Escola Verda. Per la seva banda, l’Ajuntament de Castellolí ha col·laborat en les actuacions assumint el
cost de la remodelació, com la
compra dels materials, la terra i

les flors; ha netejat la zona de la
font i ha tallat l’herba; i properament instal·larà dos bancs nous
i una paperera.
En l’acte inaugural, la regidora d’Educació de l’Ajuntament,
Carla Peña, va mostrar la satisfacció del consistori de poder
comptar amb la participació de
l’escola per transformar el poble
“estic molt orgullosa i a la vegada agraïda que les mestres i
l’escola s’involucrin en la vida
de poble, i també vull donar les
gràcies als infants per la seva
gran tasca”. Peña va afegir que
és important “valorar l’esforç,
destacar els valors com la necessitat de respectar el mobiliari urbà i, sobretot, destacar que
han transformat el parc, i això
és un regal que han fet a tots
els veïns i veïnes de Castellolí,
gràcies!”.
El Parc de la Font és un espai
que ha guanyat protagonisme
en els darrers anys a Castellolí,
des de que el 2007 l’escola es va
traslladar a aquesta zona. En ser
un parc tan proper a l’escola,
cada tarda s’omple de famílies.
L’ànima del parc és una olivera,
que es va traslladar de la plaça
del poble al Parc de la Font.

a Pobla de Claramunt
satisfarà una demanda
veïnal històrica amb la
futura obertura d’un supermercat al municipi. El compromís de BonÀrea Agrupa de
crear un establiment d’aquestes característiques permetrà
ampliar l’oferta de compra per
als veïns i veïnes de la població i, alhora, tal i com es pretén des de l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament,
reforçarà i potenciarà el comerç del municipi en el seu
conjunt.
Al llarg dels dos darrers anys
des del consistori es contactava amb diverses cadenes de
supermercats amb la voluntat
d’atreure el seu interès per les
possibilitats que ofereix el municipi. El treball amb BonÀrea
s’iniciava a partir d’una de les

trobades de l’Espai Econòmic,
el fòrum que acull un cop al
mes a la Pobla de Claramunt
empresaris d’Igualada i la comarca. Allà, s’iniciaven els primers contactes entre el regidor de Promoció Econòmica i
Alcalde, Antoni Mabras, i els
representants del grup agroalimentari de Guissona.
Per què la Pobla de Claramunt
Entre els principals beneficis
que ofereix el municipi per a
un establiment d’aquestes característiques es troba la gran
mobilitat de persones que es
genera al seu entorn. La proximitat a diferents polígons
industrials i la seva situació
propera a grans vies de desplaçament, fan que als 2.200
veïns i veïnes se sumin també
les nombroses persones que
s’hi troben a la zona per motius laborals.

De la mateixa manera l’actual xarxa de comerços poblatans ofereix, principalment,
tota una oferta complementària als productes que es
podran trobar en el futur
supermercat. D’aquesta manera s’espera que s’estableixi
una sinèrgia que beneficiï
el conjunt d’establiments.
Aquesta actuació es completarà amb altres propostes
de la Regidoria de Promoció
Econòmica per a potenciar el
comerç local.
El supermercat
Pel que fa a les característiques del supermercat de BonÀrea, aquest ocuparà un local situat al mateix centre del
municipi, proper a l’Ajuntament, d’aproximadament
300 m2, incloent també places d’aparcament per facilitar l’accés al mateix recinte.

El projecte CUEME i l’escola Maria
Borés
LA POBLA DE C. / LA VEU

D

ins del marc del projecte CUEME (Cultura Emprenedora a
l’Escola) el passat divendres
dia 4 de juny l’alumnat de 5è
de primària de l’Escola Maria
Borés de la Pobla de Claramunt va posar a la venda els
seus productes artesanals. Les
dues cooperatives anomenades AMENABO I 10Coopebores van fabricar espelmes i
pals d’encens que van ser tot
un èxit de vendes.
L’objectiu d’aquest programa
educatiu de la Diputació de

Barcelona, gestionat en aquest
cas pel Consell Comarcal de
l’Anoia i que compta amb el
suport de l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt, és fomentar en els nois i noies l’esperit emprenedor i els valors
del cooperativisme. La total
implicació del professorat fa
possible tot el procés de creació de la Cooperativa, durant
el curs han de constituir-la,
dissenyar la seva imatge corporativa, definir una línia de
negoci, crear els productes,
elegir una ONG per fer una
donació i finalment i com a
acte més rellevant, vendre’ls.

Tens un familiar que necessita ajuda?

El Servei d’Atenció a Domicili del Consorci Sociosanitari d’Igualada t’ajudarà.
Ajuda a la llar
Manteniment i neteja de la llar
Realització de compres i/o cuinat d’aliments
Rentat i repàs de la roba

Ajuda a la persona

Aixecar del llit i/o enllitar
Ajuda en la higiene personal
Suport a la mobilitat en el domicili
Supervisió de la medicació prescrita
Acompanyament a visites mèdiques, recollida
de medicaments i altres tràmits i gestions
Ajuda en la ingesta d’aliments, planificació
de menús i control d’hàbits
Suport i companyia en situacions de solitud

Necessites una estada temporal a una residència?

Ajuda socioeducativa
Atenció i cura dels menors a la llar i en
acompanyaments a centres escolars, sanitaris,
tràmits, oci, etc.
Suport en l'organització econòmica o de la llar,
amb finalitat educativa i de crear bons hàbits i
habilitats
Fomentar estils de vida saludables i actius

Truca al 93 804 5515 o envia un
correu a sad@cssi.cat i
explica’ns el que necessites.

La Residència Pare Vilaseca d’Igualada ofereix un nou servei d’estades temporals d’entre 15 i 90 dies.
Donem suport a famílies que tenen persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic i que precisen atenció a la residència amb motiu de respir familiar, vacances, descans, convalescència post-hospitalària o altres necessitats. En acabar l’estada temporal, hi ha opció al retorn al domicili o a mantenir l’ingrés al centre.
Oferim, sense cost addicional, sessions d’estimulació sensorial a la nova sala Snoezelen, teràpies amb gossos i sessions de gimnàstica al nou parc de salut instal·lat al jardí.
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Finalitza exitosament el primer
programa d’arranjament d’habitatges
per a gent gran
MONTBUI / LA VEU

D

es del mes de març i
fins fa només uns dies
s’han dut a terme les
obres i treballs d’adaptació als
domicilis emmarcats en el primer programa d’Arranjament
d’Habitatges per a gent gran
promogut per la regidoria
d’Acció Social de l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui aprofitant una subvenció
de la Diputació de Barcelona
de 13.650 euros.
El programa ha permès l’adaptació de set habitatges del municipi de persones grans. S’han
realitzat feines en els domicilis
tals com canviar banyera per
dutxa, instal·lació d’ajudes
tècniques diverses, instal·lació
d’agafadors, barres de suport
o seients de dutxa. Dues empreses de Montbui han estat
les encarregades de fer aquests

treballs, que permetran millorar el dia a dia d’aquestes persones, fomentant l’autonomia
funcional i millorant la qualitat de vida al domicili.
La regidora montbuienca
d’Acció Social, Coral Vázquez,
ha valorat molt positivament
que “aquesta línia d’ajuts aconseguida i implementada per
primer cop al nostre municipi
ens ha permès millorar el dia
dia i les condicions d’aquestes
persones, i contribuir perquè
hagin pogut fer front a aquestes millores importants en els
seus domicilis, tant pel que fa
a condicions de seguretat i habilitabilitat, com també d’eficiència energètica”.
A punt la segona convocatòria d’aquests ajuts
Cal remarcar que durant les
properes setmanes s’obrirà
el període de sol·licitud de la

segona convocatòria d’ajuts a
l’arranjament d’habitatges per
a gent gran de Montbui.
Es podran acollir a aquesta
línia d’ajuts les persones de
Santa Margarida de Montbui
de 65 anys o més, que tinguin
dificultats per desenvolupar
les activitats de la vida diària o
amb insuficiència de recursos
econòmics, també les persones més grans de 80 anys que
vinguin soles o amb una altra
persona gran, i, de la mateixa manera, aquelles persones
menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la
seva capacitat física i psíquica
per desenvolupar
S’establiran dues formes de
tramitació: presencial al Registre d’entrada de l’Ajuntament
montbuienc i també es podrà
fer a través d’internet per un
tràmit que s’habilitarà específicament a la web municipal.

Montbui commemora el Dia
internacional del medi ambient
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui,
a través de l’Àrea de
Medi Ambient, va organitzar
dissabte passat una activitat
de sensibilització per tal de
conscienciar la ciutadania sobre la importància de realitzar
adequadament la recollida selectiva de la matèria orgànica.
Aprofitant la celebració del
tradicional mercat dels dissabtes, MontMercat, es va
habilitar una carpa, on es van
anar repartint 360 cubells airejats i bosses compostables
per facilitar la separació de la
fracció orgànica per part dels
veïns i veïnes de Montbui, i
també 200 packs de bosses
tricolor per a paper, envasos
i vidre. El repartiment es va
dur a terme durant tot el matí,
aprofitant la important afluència de compradors a MontMercat. Personal tècnic va
lliurar els cubells i, paral·lelament, explicava quins residus
formen part de la fracció orgànica.
L’objectiu d’aquesta activitat,
realitzada amb motiu del 5
de juny, Dia Internacional del
Medi Ambient, va ser conscienciar la ciutadania de la ne-

cessitat de contribuir a millorar el percentatge de recollida
selectiva d’aquesta fracció i
evitar així que aquest residus
acabin a l’abocador.
La fracció orgànica, formada
per restes de menjar i restes
vegetals de mida petita, representa la part més important dels residus municipals.
El seu tractament diferenciat
de la resta de residus evita
problemes de contaminació
importants.
L’ús de cubells airejats, juntament amb les bosses compostables, facilita la circulació de l’aire a l’interior de la

bossa reduint dràsticament
les olors generades i també
la producció de lixiviats (líquids a la escombraries).
Separar la fracció orgànica
permet estalviar recursos,
transformant la matèria orgànica en compost que s’utilitzarà com a adob orgànic
per a l’agricultura i la jardineria.
Cal remarcar que el proper dissabte, entre les 10 i les 13 hores,
es tornarà a habilitar una carpa
a MontMercat on es continuaran lliurant els cubells per afavorir la recollida selectiva de la
matèria orgànica.

Mont-Àgora batega amb
la millor cultura per a
grans i petits

MONTBUI / LA VEU

M

ont-Àgora va vibrar tant dissabte com diumenge
passat amb dos dies on la
música i la millor animació
infantil van ser protagonistes.
Tant el recital musical “Radio
Remember’s” com la doble
actuació d’animació de “El
pot petit” van respondre a les
expectatives, omplint l’aforament permès de l’equipament
cultural.
Dissabte, més de 250 persones van recordar els millors
èxits dels 70’s, 80’s, i 90’s, en
una sessió plena de música i
animació, conduïda per Javi
Mancebo, però on no van faltar algunes de les grans veus
anoienques d’avui i de sempre, com ara Sheila Grados o
Laia Esquinas, entre d’altres.
El festival musical va realitzar-se seguint tot els protocols contra la covid-19.
L’endemà diumenge, en doble sessió, i amb entrades
exhaurides, es va realitzar
una doble sessió de l’espectacle infantil “Les aventures
del lleó vergonyós”, a càrrec
de la companyia “El pot petit”. Aquest grup és, cada cop
més, referent de l’animació a
Catalunya, i ho van tornar a
demostrar a Montbui amb un
espectacle que va emocionar
els més petits i que van seguir
també els més grans.
Les propostes del cicle cultural “Comença l’Espectacle”
s’han dut a terme durant els
darrers dos mesos. Han estat
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.

Monòleg: “Vaig sobreviure a
l’EGB”, amb Jordi Merca, el
divendres 18
El proper divendres 18 de
juny, a partir de les 11 de la
nit, tindrà lloc a Mont-Àgora
l’espectacle de monòlegs “Jo
vaig sobreviure a l’EGB”, a
càrrec de l’humorista i monologuista Jordi Merca. L’espectacle té un preu de 5 euros. Ja
es poden adquirir les entrades a www.reservaentradas.
com.
L’activitat és organitzada per
la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament
montbuienc,
amb el suport de Mont-Àgora,
DiverEvent i ArcMultimèdia.
Com explica el mateix Jordi
Merca “un monòleg perfecte
si vas patir l’època post-Naranjito i pre-Cobi”. Es durà a
terme l’activitat respectant els
protocols sanitaris i d’aforament corresponent a les activitats culturals.
El proper dimarts, al Docs
del Mes: “Dani Karavan”
Aquest dimarts 15 de juny,
dintre del cicle documental
“Docs del Mes” tindrà lloc a
la sala petita Mont-Àgora la
projecció de “Dani Karavan”,
un viatge fascinant per la vida
d’un artista irreverent i carismàtic, reconegut arreu del
món per transformar l’espai
públic amb instal·lacions monumentals. El documental es
centra en analitzar la seva important figura des de diferents
àmbits: art, cultura, medi ambient i polític.
L’entrada a la projecció és gratuïta, començarà a les 7 de la
tarda, i, com és habitual en les
projeccions de Docs del Mes
en acabar es realitzarà un petit
col·loqui entre els assistents.
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Com adaptar el model productiu als ODS, centra la darrera jornada
del Cicle de Debats organitzat pel Polígons els Plans
VILANOVA DEL C. / LA VEU

C

om podem adaptar el
model productiu als
ODS (Objectius de
Desenvolupament
Sostenible)? Aquesta va ser la temàtica que va centrar la quarta i
última sessió del cicle “Debats
cap a un model econòmic sostenible”, organitzat per l’Associació Polígons els Plans de la
Conca d’Òdena.
Els ODS són 17 objectius que
marquen el full de ruta per
encaminar el món cap a un
model més pròsper i sostenible i abordar els grans repte
com la lluita contra la pobresa
o el canvi climàtic, l’educació,
la salut, la igualtat de gènere,
la pau o les ciutats sostenibles. 17 objectius, dividits en
5 grans àmbits (persones, planeta, prosperitat, pau, i aliances), i amb un horitzó no gaire
llunyà, el 2030.
“Per assolir el repte que proposa l’Agenda 2030 és necessari la implicació de tothom

perquè es tracta d’una agenda
d’acció global” però en què el
“65% dels ODS depenen de
la implicació dels governs locals i regionals”. Amb aquesta
afirmació, Sandra Garcia, consultora experta en localització
dels ODS en l’àmbit municipal, va posar de manifest el
paper rellevant que tenen els
municipis i les empreses en
aquest canvi cap a un món
més sostenible, amb societats

millors.
Els municipis i les empreses
han de convertir-se en agents
transformadors i de conscienciació, i per això és important
“que localitzin i identifiquin
els ODS que poden treballar,
marcar una estratègia d’acció
i definir uns indicadors per
analitzar”. En aquest sentit, els
objectius 7, 8, 9, 10, 11 i12 són
d’especial atenció per als municipis i les empreses, segons

Vilanova del Camí habilita al cementiri
un espai de dol per a nadons no nascuts
VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

ilanova del Camí ja
disposa d’un espai
per al dol perinatal.
El cementiri municipal acull
des d’aquest dissabte “L’arbre
dels records”, un espai de dol
obert a la ciutadania, però en
especial als pares i mares que
han patit la pèrdua d’un fill o
filla durant l’embaràs o just en
el moment del part, per convidar-los a la reflexió i facilitar-los l’elaboració del dol.
Va ser un acte íntim i molt
emotiu. Les paraules de Judit
Pallarés, una de moltes mares
i pares, que han patit el tràngol de perdre un fill durant la
gestació va impactar els assistents.
L’associació Little Stars ajuda a les famílies a gestionar
el dol i a parlar dels seus sentiments
A partir d’aquesta experiència, la Judit i la seva parella, van conèixer l’associació
Little Stars. L’entitat va néixer
gràcies a la voluntat de tres famílies que van perdre els seus
fills abans de néixer.
Fa dos anys i mig, explica Nú-

Garcia.
Un clar exemple de treballar
els ODS des de l’àmbit local
el trobem en l’Associació Polígons els Plans. Rosa Vilarrubias, directora de l’Associació,
va explicar que des de l’entitat
s’han impulsat, i es segueixen
treballant, “diversos projectes
enfocats a assolir els ODS que
tenim al nostre abast perquè
és un benefici per a les empreses, però també per a la societat en general”. Des de l’Associació promouen projectes per
conscienciar de l’ús d’energies
renovables, com la fotovoltaica; ajuden a crear sinergies entre empreses per treballar en
col·laboració; aposten clarament per la reducció d’emissions de carboni amb la implantació d’una prova pilot de
transport a demanda per als
treballadors/es de les empreses dels Polígons; i organitzen
jornades i espais de debat per
a reflexionar sobre aquest nou
model econòmic sostenible.
L’energia solar tèrmica, una
renovable per a les indústries
En aquesta darrera jornada
del cicle de Debats també es
va parlar de l’energia solar
tèrmica com una alternativa
d’energia renovable per a la
indústria. L’igualadí Antoni
Castells, cap de desenvolupament solar a Ecotherm Austria, va explicar que “dos ter-

ços de la despesa energètica
de la majoria d’indústries és
consum tèrmic” i “creiem que
“la tecnologia de la concentració solar que treballem pot ser
una oportunitat per al món
empresarial”. L’energia solar
tèrmica es diferencia de la fotovoltaica perquè concentra la
llum solar, a través de làmines
de miralls, i la transforma en
calor. Aquesta energia tèrmica resultant es pot aplicar-la a
diferents usos i generar vapor
o aigua calenta a altes temperatures. L’empresa Ecotherm
va néixer a Àustria, i actualment té una seu productiva al
Polígons els Plans per a poder
subministrar el material en els
diferents projectes que tenen a
Catalunya.
Els “Debats cap a un model
econòmic sostenible” ha estat
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.
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

ria Caberol, que arran de la
creació de l’Espai Empremtes
a Calaf, l’associació va plantejar als ajuntaments de la Catalunya Central crear espais de
dol als seus cementiris.
A Vilanova del Camí l’arbre
que presideix aquest espai és
un ametller, i no ho és per
què si. L’ametller té una floració que dura nou mesos, els
mateixos que l’embaràs d’una
mare. Però què passa quan
hi ha una glaçada? L’ametller
perd el seu fruit… Malauradament 1 de cada 4 embarassos no acaba arribant a terme.

És per això que es va triar
l’ametller, per aquesta similitud.
Estrelles, dibuixos i missatges
Les famílies que vulguin posar una estrella a L’arbre dels
records, en memòria dels seus
fills o filles no nats, poden
adreçar-se a l’Ajuntament, a
Secretaria, on els proporcionaran una d’aquestes estrelles.
També poden portar dibuixos
o missatges que podran enganxar a un plafó que trobaran al mateix espai de dol.

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933
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Esgotades les places del programa de
digitalització del comerç local de la
Mancomunitat
CONCA / LA VEU

E

n poc més d’una setmana, cinquanta-quatre
comerços, restaurants
i parades de mercat dels set
municipis de la Conca d’Òdena van presentar la sol·licitud
per participar al programa
“DigitalCommerce Conca”
de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena, un ambiciós
projecte de digitalització del
comerç local que ajudarà als
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.
De tots els inscrits, s’han
seleccionat quaranta establiments que tindran un
itinerari personalitzat de
consultoria i assessorament
valorat en dos mil euros cada
un. Aquest dimecres els negocis seleccionats ja han participat en una primera sessió
informativa i de benvinguda
al projecte, convocada per la
MICOD. El projecte arrenca
aquest mes de juny amb l’elaboració d’una auditoria i pla
estratègic per a cada un dels
comerços participants, i a

partir de juliol i fins a finals
de novembre es faran les consultories especialitzades en
digitalització (un total de 21
hores). Al desembre es tancarà el programa amb l’avaluació de l’impacte que ha tingut
el projecte en cada un dels establiments.
Els comerços que no han pogut optar a seguir l’itinerari
personalitzat, sí que podran
participar en els seminaris
grupals oberts i gratuïts que
es faran cada mes fins a finals
d’any, i podran escollir l’opció
presencial o virtual. La temàtica del primer seminari, que
tindrà lloc a finals del mes de
juny, estarà relacionada amb
el màrqueting i l’estratègia de
comunicació global que s’ha
de portar a terme en un comerç local. Tots els seminaris
estan oberts a tots els establiments comercials de la Conca
d’Òdena, tant si s’havien presentat a la convocatòria com
si no. Properament es farà
públic el calendari de les sessions, les temàtiques i el formulari d’inscripció a la web
micod.cat.
Per al primer itinerari, adreçat a negocis que ja tenien
un nivell mitjà en noves tec-

nologies, s’han seleccionat 20
comerços d’Igualada, 4 de Vilanova del Camí, 4 de Montbui i 2 d’Òdena. El seu perfil
és divers; hi ha quatre restaurants i la resta són comerços
de venda al detall, d’alimentació, moda, decoració, joieria,
productes naturals, bicicletes
i informàtica.
Per al segon itinerari, pensat
per als establiments comercials amb nivell baix de noves
tecnologies i sense presència
a internet, s’han escollit 2 comerços d’Igualada, 3 de Vilanova del Camí, 2 de Santa
Margarida de Montbui, 1
de la Pobla de Claramunt,
1 d’Òdena i 1 de Castellolí.
Entre ells hi ha 4 establiments de restauració i la
resta són de venda al detall,
alimentació, joieria, parament per la llar i llibreria.
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, un
pla que vol acompanyar al
comerç local a fer el salt tecnològic en un moment com
l’actual, un procés crucial
per arribar a nous clients i
ser més eficients.

S’enceta la segona fase del procés
participatiu a Vilanova del Camí
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest dilluns ha començat la segona fase
del procés participatiu
per decidir el destí de 55.000 €
del pressupost municipal. En
aquesta fase, es proposa a la
ciutadania un llistat de 9 accions valorades en 10.000 € i un
altre llistat amb 6 opcions valorades en 5.000 €. La proposta
és que escullin dues opcions de
cada categoria.
La segona fase del procés participatiu va començar aquest
dilluns i estarà oberta fins al 9
de juliol. Durant aquest temps,
les persones majors de 16 anys
i empadronades al municipi
podran votar els projectes que
més els agradin: 2 opcions per
categoria.
A la categoria A, hi trobareu 9
propostes valorades en 10.000
€ cada una. Són aquestes: Millores al Rovy, restauració de

la imatgeria popular, millores
en equips de sonorització de la
zona esportiva Can Titó; l’adequació del circuit del Colacao o
un circuit de calistenia. També
poden triar entre invertir en
mobiliari urbà, millores al parc
de la tirolina del barri La Pau,
millores al parc de la plaça Catalunya i un servei de lloguer
de bicicletes al Parc Fluvial.
A la categoria B, valorades en
5.000 €, podreu escollir dues
de les sis propostes que es
fan i que són: dotar de Wi-Fi
a Can Papasseit, l’adquisició
d’elements biosaludables, posar més jocs infantils als parcs,
plantar arbrat a la zona de la
tirolina del barri La Pau, fer
millores a la plaça de l’Escut i
millores al pac infantil del barri
La Lluna.
Podeu votar omplint el formulari que trobareu al web municipal o bé en paper, omplint les
butlletes que trobareu a Can

Papasseit, Cultura, OAC de
l’Ajuntament i al Punt Telemàtic del Mercat. També està
previst que l’11 i el 18 de juny,
s’instal·li una carpa informativa al mercat dels divendres, on
es podran consultar els projectes proposats i on també es
podrà votar.
Teniu temps per votar fins al
9 de juliol. Tant si ho feu de
manera telemàtica com en paper, haureu de fer constar les
vostres dades personals: nom,
cognom, DNI i telèfon de contacte per tal de verificar que
compliu les condicions per
participar en el procés. Recordeu que aquesta iniciativa està
reservada a les persones que
estan empadronades a Vilanova del Camí.
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb Cultura al
telèfon 93 805 44 11 extensió
4 o bé a cultura@vilanovadelcami.cat

L’Ajuntament adjudica el
servei de bar de la piscina
municipal

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L

’Ajuntament ha adjudicat el contracte de gestió
del servei de bar de la
piscina municipal a Berta Crivillés Saumell, per un període
de cinc anys i un cànon d’explotació de 400 euros els mesos de juny, juliol i agost i de
200 euros la resta de mesos.
En situació normal, els mesos
de juny, juliol, agost i setembre, el servei s’haurà de prestar
cada dia i com a mínim dins
de l’horari d’obertura de la piscina municipal, que és d’11 a
19:30 hores. La resta de mesos
de l’any pot haver llibertat en

dies d’obertura i d’horaris, però
obligatòriament haurà de prestar-se el servei els divendres al
vespre, i tot el dia de dissabte i
diumenge. No pot haver-hi vacances del bar mentre estigui
oberta la piscina municipal i
aquestes s’hauran de fer en dos
períodes de quinze dies, que
s’hauran de comunicar prèviament a l’Ajuntament .
L’objectiu d’aquesta nova concessió és que durant tot l’any
es pugui prestar aquest servei
complementari a totes les activitats esportives que es duen a
terme a la zona amb, a més de
la piscina, les pistes de pàdel, el
pavelló i el camp de futbol.

L’Ajuntament de Vallbona no
cobrarà la taxa d’ocupació de
via pública als establiments
de restauració

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona no cobrarà, aquest
2021, la taxa municipal
per ocupació de l’espai públic
amb taules i cadires als bars i
restaurants del municipi, com
a mesura de suport al sector
molt afectat econòmicament
per les conseqüències de la
pandèmia.

El ple de maig va aprovar per
unanimitat donar suport a la
restauració, un dels sectors
més afectats econòmicament
per la crisi sanitària de la Covid-19 amb tancament durant
dos mesos seguit de restriccions d’aforament.
Aquesta nova proposta se
suma a d’altres impulsades
des de l’Ajuntament per mitigar els efectes la Covid-19.
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Inici d’obres de millora d’un pont de la CCOO denuncia la
BV-2135 a la Torre de Claramunt
manca d’efectius de
policia local a Piera
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de millora
de contenció del pont de la
carretera BV-2135 de Capellades a Vilanova d’Espoia, sobre
el torrent del Masnou, al terme municipal de la Torre de
Claramunt. Les obres tenen
per finalitat millorar la comoditat i la seguretat viària amb
la renovació dels sistemes de
contenció i les capes d’aglomerat existent, així com de la
senyalització horitzontal i vertical en aquest punt.
L’actuació, que compta amb
un pressupost de 167.479 euros i un termini d’execució de
dos mesos, inclou el reforç de
la plataforma del pont amb
una llosa de formigó armat
que proporciona major resistència estructural als voladissos, necessari per encastar-hi
amb seguretat les noves barreres, que seran substituïdes
per unes de noves que complexin amb la normativa de
seguretat vigent. Així mateix,
també s’estendrà una nova

PIERA /

D
capa d’aglomerat asfàltic sobre
la nova llosa de formigó i es
pintaran les marques viàries i
nous senyals verticals.
En aquests punt la carretera
BV-2125, l’accés al pont venint de Capellades és després
d’un revolt de 90º a l’esquerra
que va ser objecte de millora
recentment, amb una secció
tipus existent d’una plataforma de vuit metres distribuïda
en dos carrils de 3,17 metres,
vorals de 0,30 metres i zones
per a barrera de contenció de
0,53 metres a cada costat. El
desnivell entre la calçada del

pont i el fons del torrent és de 12
metres.
Aquesta acció de la Diputació de
Barcelona respon als Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) números 3 “Salut i benestar” i 9 “Indústria, innovació
i infraestructures”. Els 17 ODS
van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides
el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per
a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i
desplega la seva acció de suport
als governs locals de la província
d’acord amb aquests ODS.

Segona jornada de neteja de l’entorn
organitzada pel Banc de Temps de Piera
PIERA / LA VEU

E

l passat dissabte, dia 5
de juny, es va dur a terme la segona jornada de
neteja de l’entorn organitzada
pel Banc de Temps de Piera.
Una quinzena de persones van
participar en aquesta activitat
i van netejar un tram d’uns
200 metres en el qual van trobar residus molt diversos com
guants d’un sol ús, voluminosos, plàstics, excrements de
gossos i, fins i tot, saques plenes de brossa que algú hauria
deixat un cop recollida. Un cop
finalitzada la neteja, les persones que així ho volguessin i haguessin portat menjar, podien
quedar-se a dinar al voltant de
la font del Prat.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

El Banc de Temps de Piera es
va posar en marxa l’any 2012
amb la voluntat de fomentar el
voluntariat i la cooperació entre persones per aconseguir un
món més solidari. En aquesta
ocasió, l’objectiu era convidar a

la ciutadania a recollir residus
per mantenir net el nostre patrimoni natural. Des de l’entitat
consideren que és necessari
treballar per reduir la generació de residus i que és responsabilitat de tothom.

es de CCOO Anoia denuncien que
l’Ajuntament de Piera
es queda sense poder cobrir
diversos torns de treball per
falta de personal, situació que
s’agreujarà els mesos d’estiu,
situació que ha estat comunicada en diverses ocasions al
consistori.
“En l’actualitat l’Ajuntament
té pressupostats 22 persones
al cos policial, de les quals 12
places resten vacants per la
manca d’interès del consistori en l’accés de nou personal
des de fa més de 8 anys.
Aquesta situació del cos de la
Policia Local, a més d’un greu
perjudici per a la ciutadania de Piera, representa una
sobrecàrrega de treball pel
personal que es veu obligat
a doblar torns de treball fent
hores extres amb el corresponent esgotament mental i físic
que fa que la situació afecti a
la seva salut. En servei hi ha
tan sols 10 agents de policia
per cobrir un territori de més
de 57 km2 i 16.000 habitants
amb la consegüent repercussió vers la seguretat dels veïns
i veïnes de Piera.
Així mateix la falta de mitjans per efectuar el servei de
vigilància i protecció ciutada-

na és evident, amb l’existència
de tan sols un vehicle policial logotipat de més de 8 anys
d’antiguitat, sense mampara de
protecció amb greu risc per la
integritat dels agents.
Tota aquesta situació de manca d’efectius, d’abús de les hores extres per cobrir torns i
falta de mitjans per efectuar
la funció policial, provoca
en els agents el consegüent
esgotament i estrès laboral.
La falta de més del 50% de
la plantilla de Policia Local
i fer intervencions policials
amb un o dos agents amb
les situacions de risc que hi
ha a Piera, atenta greument
contra la seguretat i salut
d’aquests empleats municipals i demostra, de retruc,
el poc interès del Consistori
per la seguretat dels i les pierencs i pierenques”.
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La Piscina Blava obre el diumenge 20
de juny

Aquest estiu torna el
vòlei sorra a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

CAPELLADES / LA VEU

A

Capellades la Piscina
Blava obrirà portes
des del diumenge 20
de juny fins al diumenge 12
de setembre.
Aquest any es recuperarà gran
part de la normalitat amb
l’activitat que l’estiu passat va
quedar aturada per la pandèmia. La regidora d’Esports,
Anna Xaus, explica com
“aquest any hem treballat per
retornar a una normalitat que
ens permeti recuperar en el
màxim dels possibles el moment d’abans de la pandèmia,
malgrat que no podrem oferir

totes les activitats. En funció,
però, de com evolucioni el dia
a dia, podem anar fent modificacions”.
A nivell d’horaris s’obrirà
com sempre des de les 11 del
matí fins les 8 del vespre fins
l’agost, que es començarà a
tancar una hora més d’hora.
El que sí es mantindrà de
l’edició anterior és l’ampliació de la gespa a altres zones,
excepte al frontó que torna
a recuperar la seva activitat.
També aquest estiu es torna
a recuperar les casetes, que
ja s’han sortejat per aquesta
temporada i les dues vinents.
Enguany, però, no es farà

cursets de natació perquè no
permeten complir amb totes
les condicions de seguretat
òptimes.
A l’hora de gestionar les entrades, s’haurà de fer per Internet, novament a través
d’una aplicació informàtica.
En canvi els abonaments es
poden tramitar telemàticament, però es faran a l’entrada
de la Piscina.
La normativa d’ús de la Piscina tornarà a ser també la
d’anteriors edicions, però
adaptada a les restriccions específiques de la Covid-19 que
puguin anar sorgint al llarg
de la temporada.

Capellades gaudeix aquests dies de les
Festes del Carrer
CAPELLADES / LA VEU

H

a començat una nova
edició de les Festes
del Carrer, adaptada
a les actuals circumstàncies
que demanen control d’aforament amb gestió dels espais.
Dissabte s’ha celebrat el barri
de les Bledes, amb la Banda
de l’Escola de Música al matí
tocant pel barri i la parada de
la Comissió de Festes del Carrer repartint tortells. El treure
ball es va fer a la plaça de Catalunya, on tothom va poder
veure les parelles d’infantil i
d’adults traient el Ball Pla.
Aquest esquema es repetirà
cada dia. Dilluns amb el barri
del Ruc, dimarts amb el Barri
del Gegant, dimecres amb el
Barri del Ninot i dijous amb el
Barri de les Places. Per ballar
cal fer reserva d’espai a entrapolis.com i per assistir de pú-

ls serveis d’esports
de l’ajuntament estan
treballant en l’organització d’una nova edició del
torneig de vòlei sorra els dies
23, 24 i 25 de juliol.
La situació generada per la
pandèmia del Covid-19 i les
mesures excepcionals que es
van haver d’adoptar l’estiu de
l’any 2020, van fer impossible la seva celebració.
El torneig és una activitat esportiva popular que fa molts
anys que es duu a terme la
darrera setmana de juliol i
sempre genera una gran resposta entre el jovent aficionat a aquest esport, sigui de
la vila o d’altres municipis i
que es desplacen expressament a Capellades per parti-

cipar en el torneig.
El torneig és també un espai
de trobada pels joves i les
famílies i és per això que en
paral·lel a l’activitat esportiva s’hi realitzen activitats diverses adreçades a totes les
franges d’edat.
El vòlei sorra 2021 estarà a
l’explanada gran del Capelló
i per la seguretat del participants i dels espectadors,
s’adoptaran
les mesures
preventives que s’estableixin necessàries.
Aprofitant les noves pistes
de vòlei sorra permanents
de la zona de Ca l’Anton, del
12 al 22 de juliol està previst
organitzar-hi sessions d’entrenament, classes per iniciar-se en la pràctica d’aquest
esport i activitats dirigides
als joves.

El Consell d’Infants
prepara activitats per a
la Festa Major
CAPELLADES / LA VEU

A

quest curs el Consell
d’infants s’ha reunit
en diverses ocasions
per treballar el seu projecte
per aquesta edició: la Festa
Major de Capellades.
Els membres del Consell –
representants dels alumnes
de 5è i 6è de primària- han
volgut tenir un espai propi
per la Festa Major, concentrant tots els actes en un mateix espai: la plaça del Consell d’Infants (plaça de Sant
Miquel). Al llarg de les trobades han anat perfilant la
programació d’actes, la decoració de l’espai i la música

d’ambient, que també serà
del seu gust. Totes les propostes han estat treballades
des de les respectives aules,
consensuant-les amb la resta
dels companys i companyes.
Ara com ara la resta de
l’alumnat està ja treballant
en la decoració dels barrets
per als infants. Al llarg de
l’estiu s’anirà fent tallers paral·lels amb els infants per
acabar la decoració i abordar els temes del reciclatges
i l’ecologisme. Cal agrair la
gran col·laboració que hi
hagut per part del professorat, que hi ha pres part de
manera activa.

Xerrada: “Ens cuidem
prou?” a la Lliga
CAPELLADES / LA VEU

blic també es recomana fer la
reserva prèvia, tot i que si no
pot es podrà comprar l’entrada en el mateix moment. Cada
dia es fa un sorteig d’una garlanda entre totes les persones
que tinguin una tira.
Diumenge va ser el torn de
l’espectacle infantil “Emboli-

ca que fa fort” de la Cia. Marc
Oriol. Es va omplir totes les
entrades que s’havien posat a
disposició, i els infants i les famílies van gaudir d’una bona
estona d’animació, tot recuperant sensacions de ball i festa,
encara que sense marxar del
davant de la cadira.

El proper dimarts 15 de juny
es farà la xerrada “Ens cuidem prou? Aspectes ginecològics preventius”. Serà a càrrec d’Eva Martínez Garcia
i Helena Almenar Molina,
llevadores de l’ASSIr (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva).

Entre d’altres temes s’abordarà qüestions com ara quan
cal fer una citologia o bé una
mamografia, els motius de
consulta a la llevadora... però
tot des d’una perspectiva de
gènere.
Aquesta xerrada començarà
a dos quarts de 7 de la tarda
a la sala petita del Teatre La
Lliga.
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La deixalleria
mòbil fa parada a
Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma dona suport
a la Llar-Escola de Vida amb joves migrants

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

Aquest dilluns, 14 de juny, s’instal·larà davant del Casal la deixalleria mòbil. Ho farà entre les
9 del matí i la 1 del migdia. Es
tracta d’una furgoneta equipada
i adaptada per a la recollida de
residus especials i també de tots
aquells residus que no es poden
dipositar als contenidors i s’han
de portar a la deixalleria.
Amb aquesta deixalleria mòbil
es vol facilitar al màxim la recollida selectiva a tots els ciutadans, a més d’agilitzar el sistema
i millorar l’accessibilitat per als
usuaris. A més, va acompanyada d’una agent cívic que resol
dubtes i problemes dels usuaris
sobre la recollida selectiva.
A causa de la limitació d’espai,
abans de dur qualsevol residu
voluminós s’ha de comunicar
a l’operari de la deixalleria mòbil. També hi ha l’opció de portar-ho directament a la deixalleria municipal o trucar al 977
86 56 00 i coordinar un dia de
recollida.

L

’any 2018 van arribar
a Catalunya milers de
nois, menors d’edat,
sols, provinents majoritàriament del Marroc i de l’
Àfrica subsahariana. Alguns
d’aquests, van arribar a Santa
Coloma i es van instal·lar al
Centre Sirius, per a menors
estrangers no acompanyats.
Les complicacions burocràtiques, però, fan que quan
aquests joves assoleixen la majoria d’edat, no tenen la seva
situació personal resolta i els
falten documents per viure de
manera “legal” al país.
Amb la intenció d’acollir
aquests joves, ja majors d’edat,
des de principis d’aquest 2021
l’Ajuntament de Santa Coloma
està col·laborant amb la Llar Escola de Vida. Es tracta d’un
pis-residència per a joves sols.
Tot i que a dia d’avui és un
projecte especialment pensat
per a joves que han migrat sols
al nostre país, més endavant

també podria acollir a altres
joves que tot hi haver nascut a
Catalunya necessiten la mateixa ajuda.
A la Llar – Escola de Vida
ajuden a aquest joves a integrar-se no només a la comunitat, sinó també laboralment
i culturalment. Al pis-escola
hi conviuran 5 joves que combinen els seus estudis externs
i les seves feines externes amb
els estudis que s’imparteixen

des de la nostra escola i la feina que hi ha també a la llar.
El projecte és totalment privat, sense afany de lucre i no
rep cap ajuda econòmica per
part de l’ajuntament de Santa
Coloma ni de cap altra institució. L’Ajuntament, però, ha
recolzat el projecte i ha donat les màximes facilitats per
a engegar-lo. Part d’aquest
suport consisteix en què el
consistori ha posat un pis de

47

la seva propietat a disposició
del projecte amb un lloguer
social. A l’espera d’entrar-hi
a viure, els joves de moment
l’estan adaptant i posant en
condicions per a poder-hi
entrar el més aviat possible.
L’associació Art de Viure i
l’Ajuntament han signat un
document en què es comprometen a caminar junts amb
l’objectiu d’ajudar a aquests
joves a desplegar-se com a
persones en plenitud. A més,
l’Associació també està oberta
a rebre donacions per consolidar el projecte, equipar la
llar i oferir millors serveis i
atenció a aquests joves.
Ampli ventall d’activitats
Els joves que actualment estan
vivint en aquest pis-escola han
fet diverses activitats durant
el darrer mes. Han començat
les classes de català i de matemàtiques, han estat fabricant i
restaurant diversos mobles per
a la llar i també s’estan encarregant del manteniment de l’hort
que tenen ben a prop del pis.

La piscina de Santa Coloma obrirà portes el 24 de juny
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

A

mb l’arribada de la calor, les piscines es converteixen en un dels
millors espais estar. A Santa
Coloma es preveu que la installació obri durant dos mesos i
mig, entre el 24 de juny i el 5 de
setembre. Des del primer dia
d’obertura i fins el 15 d’agost
l’horari serà d’11 del matí a
8 de la tarda, mentre que les
darreres tres setmanes, entre
el 16 d’agost i el 5 de setembre,
s’avançarà el tancament a les 7
de la tarda.

Hi haurà de cinc modalitats
diferents d’abonaments:
• Abonament de temporada
menors (nascuts entre 2010 i
2017) – 30€
• Abonament de temporada
grans (nascuts del 2009 en endavant) – 45€
• Abonament de temporada
menors família nombrosa o
monoparental – 24€
• Abonament de temporada
grans família nombrosa o monoparental – 38€
• Abonament de temporada
majors de 65 anys – 37€
Per altra banda, també s’ofe-

reix la possibilitat de comprar
una targeta multiusuari per 15
dies, a un preu de 50 euros. Les
entrades per un dia tindran un
preu de 3 euros pels menors i 4
euros pels grans.
Per fer-se l’abonament de temporada es pot fer en línia, a través de la web de l’Ajuntament
de Santa Coloma, o presencialment a les oficines de l’Ajuntament o a l’Oficina de Turisme. En tots dos casos, la venda
d’abonaments començarà el
dilluns, 14 de juny.
Cursets de natació
Durant el mes de juliol es faran

l’especialista per al teu vehicle

els cursets de natació a la piscina municipal. Aquest any, com
a novetat, els cursets infantils
es faran cada dia en horari de
tarda, entre les 3 i 2/4 de 6,
segons el nivell que s’assign
d’aquesta manera no s’interfereix amb el Casalet i el Casalot.
Les inscripcions es podran fer
per les quatre setmanes o escollint només la primera o la
segona quinzena. Els cursets
infantils estan dirigits a infants
nascuts entre el 2009 i el 2017.
El preu és de 50 euros per tot
el mes o 25 si només es fan durant quinze dies. En el cas de

famílies nombrosos o monoparentals els preus seran de 40
euros per les quatre setmanes
i de 20 euros per quinze dies.
Per altra banda, els dimarts i
dijous, entre 8 i 9 del vespre
també es realitzaran cursets
de natació per adults, destinats a majors de 18 anys. El
preu dels cursets per adults és
de 35 euros.
En tots dos casos les inscripcions s’han de fer entre el 8 i
el 18 de juny a les Oficines de
l’Ajuntament. L’horari és de dilluns a divendres d’11 a 13h i
de 17 a 19h.

Multimarca · Mecànica general
Diagnosi · Revisions
Electricitat/Electrònica
Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics
Injecció Dièsel/Gasolina

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.
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6

C / Al e m a n y a , 1 4 Na u - 3 ● P o l . In d . L e s C o m e s ● IGUAL ADA T/ F: 9 3 8 0 4 4 4 5 3 ● Mò b i l s : 6 8 9 9 2 2 1 4 8 ● 6 1 9 4 8 0 8 1 7
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La 29a edició del DesFOLCa’t serà el
18 i 19 de juny
CALAF / LA VEU

E

l DesFOLCa’t, Festival de Música Popular
i Tradicional de Calaf
i l’Alta Segarra arriba aquest
any a la 29a edició. El festival,
que se celebrarà el 18 i 19 de
juny, reunirà els millors grups
de folk i convertirà Calaf, un
any més, en la capital catalana
de la música popular i tradicional amb les actuacions de
diferents artistes i grups.
El cartell d’aquesta edició està
format per formacions musicals i intèrprets de la talla
d’Alidé Sans, Feliu Ventura, El
Pony Pisador i Joan Garriga i
el Mariatxi Gal·làctic.
A banda de la programació,
també es duran a terme els
Espais Off, una iniciativa que
té com a objectiu afavorir la
coexistència entre músics Off
i la programació oficial. Durant el matí del 19 de juny,
el festival habilitarà un espai
escènic a la Plaça dels Arbres
del municipi amb una pissarra, on els músics i les formacions musicals no incloses al

CALAF / LA VEU

L
programa oficial es podran
apuntar i actuar.
Una de les novetats de l’edició d’enguany serà que tots
els concerts del festival es
concentraran en una mateixa
ubicació, la Plaça Gran de Calaf, a diferència d’altres anys,
quan els concerts estaven distribuïts en diferents localitzacions del municipi.
A més, per tal de complir amb
la normativa COVID-19 i les
recomanacions
sanitàries,

aquesta edició l’aforament de
les activitats estarà limitat i
caldrà comprar entrada prèviament. El preu de l’abonament per tots els concerts del
festival tindrà un cost de 15 €.
També serà possible comprar
una entrada per les actuacions programades pel divendres o el dissabte que tindran
un preu de 10€. Les entrades
es podran comprar a través
de la pàgina web del festival:
https://desfolcat.fila12.cat/

Pui Fonoll Colell i Andrea Fernández
Romero seran el nou hereu i la nova
pubilla de Calaf
CALAF / LA VEU

E

l passat dilluns, 31 de
maig, va tenir lloc el
sorteig públic per a
escollir l’hereu, la pubilla, la
dama i el fadrí de Calaf per
aquest any. L’acte es va celebrar a les 17.30 h a la Sala de
Plens del consistori municipal i va comptar amb l’assistència de l’Alcalde de Calaf,
Jordi Badia i l’hereu i la pubilla de l’última edició, en Pau
Guix Zamora i l’Ona Sotillos
Simón.
L’acte es va iniciar amb el discurs de benvinguda de l’alcalde i va continuar amb el
sorteig entre tots els infants
inscrits. L’hereu i la pubilla
del 2019, en Pau i l’Ona, van
assistir mudats amb la vestimenta tradicional i van ser
les persones encarregades de
treure de la barretina de l’hereu els papers amb els noms
dels nens i nenes que representaran la vila de Calaf durant aquest any.
L’hereu, Pui Fonoll Colell, i

“El comerç de Calaf:
abans, ara i sempre”,
nova campanya

la pubilla, Andrea Fernández
Romero, estaran acompanyats
per la Lila Masafred Busquet,
que serà la dama, i en Ruben
Fernández Polo, que serà el
fadrí. Els infants van resultar

escollits entre tots els nens
i nenes que es van presentar
al sorteig. Enguany podien
optar als càrrecs els infants
nascuts els anys 2013 i 2014 i
empadronats a Calaf.

’Ajuntament de Calaf
inicia el proper 14 de
juny la campanya ‘El
comerç de Calaf: abans, ara
i sempre’ on el protagonista
és un àlbum de cromos de les
emblemàtiques botigues antigues de la vila. La iniciativa
vincula el comerç antic amb
l’actual i té com a objectiu potenciar i fidelitzar la compra
local i establir sinergies entre
el comerç de la població.
Durant la primera setmana
de la campanya, del 14 al 20
de juny, es podrà adquirir
l’àlbum de cromos a qualsevol dels 24 establiments que
participen en aquesta iniciativa. L’àlbum tindrà un cost
de 3 €, import que anirà destinat íntegrament als comerços participants.

A partir del 14 de juny i fins
al 8 d’agost, amb cada compra realitzada a aquests establiments es donaran gratuïtament els cromos per anar
completant la col·lecció. Cada
setmana hi haurà disponibles
els cromos d’una botiga antiga diferent.

Salvem Maçana i Serra
Morena és reuneix amb
l’alcalde de Veciana
VECIANA / LA VEU

L

a setmana passada representants de Salvem
Maçana i Serra Morena
es van reunir amb l’alcalde
de Veciana des de fa 11 anys,
Jordi Servitge, per analitzar
els nous projectes de centrals eòliques que amenacen
el municipi, concretament
l’avantprojecte Parc Eòlic Vilella aparegut la setmana passada i promogut per ENEL
GREENPOWER, la mateixa
multinacional que promou el
PE LA MAÇANA al qual la
Ponència d’Energies Renovables va donar viabilitat també, curiosament, la setmana
passada.
Des de Salvem Maçana i Serra Morena valorem molt positivament la reunió ja que el
senyor alcalde ens ha manifestat que comparteix de ple
els nostres plantejaments i
s’ha mostrat totalment contrari a la implantació de més
centrals eòliques al municipi.
Així doncs, ens ha informat
que convocarà immediatament un Ple Extraordinàri
Urgent per suspendre pel termini d’un any la tramitació

de llicències ambientals en
relació a projectes d’energies renovables (excepte per
autoconsum), amb l’objectiu
de modificar el POUM i delimitar en quines zones del
municipi han d’estar ubicades
aquestes instal.lacions.
Demà dissabte, taula rodona a Copons
Demà dissabte a les 7 de la
tarda a la plaça Ramon Godó
de Copons tindrà lloc una
taula rodona que tractarà el
tema “Pros i contes dels parcs
eòlics al nostre territori”.
Com a ponents es comptarà
amb:
Santi Broch, vicepresident del
Consell Comarca de l’Anoia.
Montserrat Coberó, membre
de la Xarxa Catalana d’entitats per una transició energètic justa.
Josep Ticó, enginyer tècnic
de l’Ajuntament de Copons.
Jordi Moliner, representant
de l’empresa Ige-wind.
Jordi Saumell, membre de la
plataforma Salvem Maçana i
Serra Morena.
En farà la dinamització la
periodista coponenca Alba
Tosquella.
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Bona tarda de teatre amb 11è Mercat de les Espècies d’Argençola
“El crèdit” a Veciana
ARGENÇOLA / LA VEU

J

VECIANA / LA VEU

E

l passat diumenge 6 de
juny a la tarda els veïns
i veïnes de Veciana van
passar una tarda d’allò més
divertida amb la representació de la comèdia “El crèdit”
de Jordi Galceran. L’obra, representada a la sala polivalent del nou Centre Cultural
de “Cal Pesseta”, va anar a
càrrec de l’ATC de Calaf amb
direcció de Neus Quer i in-

terpretació d’Albert Latorre
i Jordi Closa. La trama s’inicia quan “Antonio Vicente”
es dirigeix a una oficina d’un
banc per sol·licitar un crèdit i
la negativa del director de la
mateixa obre una batalla dialèctica que porta a uns esdeveniments totalment inesperats. L’acte fou organitzat per
l’Ajuntament de Veciana dins
de l’agenda d’activitats del
nou centre cultural inaugurat
el proppassat 29 de maig.

Interessant xerrada sobre el
malbaratament alimentari
els costos que suposa aquest
malbaratament i els possibles
l passat dissabte 5 de juny nous usos a donar als aliments
a les 18 hores va tenir abans de llençar-los definitivalloc, al recentment inau- ment.
gurat Centre Cultural de Cal L’acte, que fou organitzat per
Pesseta de Veciana, una xerrada l’Ajuntament de Veciana i el
informativa sobre el malbarata- Consell Comarcal de l’Anoia,
ment alimentari i la correspo- fou clausurat per l’alcalde Jordi
nent generació de residus.
Servitje qui va recordar el gran
En la xerrada, que va anar a pas que va fer el municipi, l’any
càrrec del col·lectiu Eixarcolant, 2018, amb la instal·lació de les
es van esmentar diversos temes àrees tancades de recollida de
entre els quals hi hagué la quan- residus i la importància de no
titat de tones d’aliments que es baixar la guàrdia en les tasques
ANUNCI 250x90,25.pdf
1
16/3/21
10:03 a les llars.
llencen anualment
a Catalunya,
de reciclatge

VECIANA / LA VEU
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ARA POTS GAUDIR

C

M

a tenim a punt i presencial l’11è Mercat de les
Espècies
d’Argençola.
Com cada any, i ja en fa 11,
el segon dissabte del mes de
juny s’organitza el mercat
de les espècies a Argençola.
Aquest dissabte 12 de juny
la planta escollida serà el fonoll.
Les activitats començaran
a dos quarts de 9 del matí i
s’allargaran fins a les 6 de
la tarda. Horari similar que
seguiran les parades del
Mercat. S’inclourà una taula
d’intercanvi de llavors individual com una parada més
però haurà de ser un intercanvi molt personal. Us demanem a tothom que per facilitar l’organització feu una
inscripció prèvia rigorosa
a la sortida, les xerrades, la
Jornada Tècnica, el dinar i el
taller, ja siguin gratuïts o de
pagament.
A dos quarts de nou començarà la Sortida de reconeixement de flora i etnobotànica
per la Serra de Cantagalls
(Argençola), a càrrec de Els
Corremarges, Mercè Cartanyà i Astrid van Ginkel (Fitomon). Seguirà una activitat
anomenada “Entra al fenollar” que comptarà amb diferents xerrades i elaboracions,
de la mà del Col·lectiu Eixarcolant, Els Corremarges,
Les Champaneles i Fitomon.
S’explicarà botànica, cultiu i
recol·lecció, propietats medicinals, etnobotàniques i
aromateràpia amb fonoll,
com fer preparats alimentaris i medicinals: tempura de
fulles de fonoll, oli macerat,
infusió, tintura, caramels
de fonoll i altres dolços llaminers, amanida amb fonoll

CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

I també Del nostre EXCLUSIU

CANELONS
GOURMET
Els de sempre!

Y

CM

MY

CY

i salsa grega de fonoll, coca
de pastanaga i ceba amb beixamel de fonoll i quiche de
fonoll, o Begudes amb fonoll.
Al mateix moment en línia
es podrà assistir a la Jornada Tècnica amb dues xerrades. A les 11 la Marisa Benavente i Pilar Herrera de Les
Champaneles, ens parlaran
de Nutrients, cuina i remeis
populars amb les plantes silvestres, a càrrec de. I de les
12:35 seguirà l’Astrid van
Ginkel de Fitomon amb El
Fonoll, propietats medicinals, etnobotàniques, alimentàries i aromateràpia.
Com sempre el dinar és un
dels elements que complementa la resta d’activitats.
Ens cuinaran la Blanca Vela,
el Col·lectiu Eixarcolant i
l’Amanda Bataller, amb una
crema de fonoll; coca de pastanaga i ceba amb beixamel

Grand
Caneló
gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

1g4ra0
ms

CMY

de fonoll, i quiche de fonoll,
i finalment de postres arròs
amb llet amb fonoll.
L’activitat de la tarda que començarà a les 4 ens portarà
a l’Alquímia de les espècies.
Es farà un Taller d’elaboracions alimentàries amb bulb,
fulles, flors i llavors de fonoll
que després podrem tastar.
Els que heu vingut ja sabeu
que tot és deliciós. La Blanca Vela @menjaracalablanca
ens ensenyarà a fer romesco
amb les fulles tendres, crema de fonoll, crakers salats,
galetes, pastissos, i l’Amanda
Bataller
@amandabataller
farà l’arròs amb llet amb fonoll, pesto de fonoll, fonoll
rostit i tempura de fulles.
Com sempre les parades de
petits productors i obradors
artesanals ompliran la plaça
a mig gas i guardant les distàncies. Us hi esperem

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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esports
David Càceres no
seguirà com entrenador
de l’Igualada Rigat

Triomf emotiu
FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 3
UA HORTA 1

D

uel intranscendent a
Les Comes, pel que
fa a la classificació,
entre dos conjunts ja baixats.
El punt competitiu el marcarien els jugadors, que voldrien sumar punts en aquests
dos últims partits de lliga.
A banda de l’aspecte esportiu, es tractava d’un partit
que tenia com a aspecte més
important, l’últim partit del
capità de l’Igualada, David
Baraldés, que després de 17
temporades i sent el 2n jugador amb més partits del club,
deixa les files blaves.
El matx va començar amb
molta intensitat i poques
ocasions, però al minut 8,
gran passada, a l’espai, de Pedro, que Sergio definia per
obrir el marcador. Al minut
30, en un xoc entre Cuadras i
el jugador visitant, Genís, va
acabar amb els dos jugadors
havent de ser substituïts, per
dos traus al cap. Un ensurt
que no va anar a més. Des

HOQUEI PATINS / LA VEU

L
Foto: Marc Domingo

d’aquell moment, duel molt
intens, però net, on els dos
equips van disposar de tímides arribades, sense acabar
d’inquietar als porters. S’arribava al descans amb l’un a
zero.
Només iniciar-se la segona meitat, en una jugada de
córner, els blaus van estar
a punt de fer el segon gol,
però es van quedar a pocs
centímetres. La segona meitat va estar plena d’ocasions
i oportunitats. Al minut 57,
els visitants van fer un doble

pal. Els blaus van reaccionar ràpidament i van poder
eixamplar el marcador, però
no van estar encertats.
Al minut 73, en una sortida
d’un córner, els visitants empataven el resultat. Tot i que
l’alegria visitant va durar ben
poc, ja que al 78, Pedro feia
el segon gol. Ja a les acaballes
del duel, Casals feia el tercer
gol, que tancava el partit i
deixava els tres punts, a Les
Comes. Els blaus tancaran
la temporada, la setmana
vinent, a Figueres.

T’esperaves aquest homenatge?
Alguna cosa sabia, per exemple, que al minut 80 hi hauria
el canvi i que em farien un
petit detall. Però no sabia que
al passadís també s’hi unirien
els jugadors de l’Horta.

estava a Tercera Divisió.

’actual entrenador de
l’Igualada Rigat, David
Càceres, ha anunciat
que no continuarà la propera temporada dirigint l’equip
arlequinat. Des del club expliquen que el tècnic barceloní “ha decidit enfocar-se en
nous reptes i projectes, que
impossibiliten la seva continuïtat a la banqueta de l’Igualada”.
Càceres va arribar a la banqueta quan l’equip vivia una
situació límit. Vuit partits de
lliga per davant per aconseguir l’objectiu de la salvació:
24 punts en joc per aconseguir el que semblava impossible. Després d’un debut molt
especial a Les Comes davant
el CP Vic, on l’equip va sumar una victòria de molt
mèrit, l’equip va aconseguir
endur-se un punt d’El Pujoló,
però no va poder rascar-ne
cap a casa davant el Barça.

I en els últims cinc partits,
l’equip, amb David Càceres
a la banqueta, va aconseguir
cinc victòries: CP Voltregà, CH Mataró, Lleida Llista
Blava, CH Palafrugell i CH
Lloret. Així van aconseguir
salvar la categoria sense haver de jugar el Play-Out, i
no només això, sinó que van
aconseguir classificar-se per
jugar la World Skate Europe
Cup la propera temporada.
La mateixa WSE Cup, però
de la temporada actual, serà
l’últim repte de Càceres com
a entrenador arlequinat. La
competició es disputarà a
Andorra els propers dies 18,
19 i 20 de juny.
Des de l’Igualada HC, acaben el seu comunicat comentant que “per tot això i
per tot el que ens vas donar
com a jugador, només podem agrair-te l’espectacular
feina que has fet i recordar-te que Les Comes sempre serà casa teva”.

“Tinc ganes de seguir competint, veig que encara puc rendir”
FUTBOL / MARC VERGÉS

M

inut 82 de partit i
l’àrbitre assenyala
que és moment per
a substitucions. En concret,
l’home canviat és David Baraldés i, en aquest moment, els
altres 21 futbolistes que hi ha
sobre el terreny de joc li fan el
passadís.
En David va disputar dissabte el seu últim partit a Les
Comes com a jugador del CF
Igualada. Deixarà de vestir la
samarreta blava sent el segon
jugador amb més partits disputats pel club igualadí, 390.
Com vas viure l’homenatge
de dissabte?
Va ser la culminació d’una setmana intensa. Ja hi anava pensant en els últims dies i va ser
molt emocionant.
Durant el partit no hi vaig
pensar tant, però quan quedaven cinc minuts pel canvi ens
van empatar i vaig pensar “ni
avui podrem guanyar?”, però
vam tornar a marcar ràpidament i me’n vaig poder anar
del camp amb la victòria.

Se’t va fer llarga la setmana?
La veritat és que una mica.
Jo ja havia preparat un dinar amb companys actuals i
també d’altres èpoques. I per
temes de feina, durant la primera part de la setmana vaig
estar bastant enfeinat. Així
que a partir de la segona meitat de setmana sí que hi vaig
anar pensant més.
Han estat 17 anys al primer equip del CF Igualada.
T’has parat a pensar en tota
aquesta trajectòria?
Una mica sí, però suposo que
encara no me n’he fet tota
la idea. I he de dir que me’n
sento orgullós de tot aquest
temps. Quan estava a juvenil
(al CF Vilanova del Camí)
veia molt difícil estar al primer equip de l’Igualada, que

N’has viscut de tots colors,
entre ascensos i descensos.
Sí, amb l’Igualada han estat tres ascensos i, amb el
d’aquest any, dos descensos.
I ara, tens pensat seguir jugant o ja és moment de retirar-se?
Quan abans em preguntaves
si havia pensat en la meva
trajectòria i et deia que no hi
havia pensat massa encara és
perquè tinc ganes de seguir
jugant. No he fet balanç perquè no em retiro.

Veig que encara puc rendir
bé i ja sé l’equip on aniré,
però prefereixo acabar l’últim partit amb l’Igualada
abans de dir-ho. Això sí, la
idea és seguir competint, no
me’n vaig pas a jugar amb els
veterans
No ha estat una temporada
fàcil, la darrera...
Sí, tant aquesta com l’anterior han estat especials pel
conjunt de l’equip i també per mi a nivell personal.
Quan vam pujar fa dos anys,
que ho vam fer a última hora,
potser no vam tenir temps

per fer una plantilla pensada
per jugar a Tercera Divisió.
I en aquesta última temporada, a nivell personal no
he participat pràcticament
gens. Ja se’m va avisar a l’estiu que tindria un rol més
secundari, però he intentat
donar-li la volta durant tota
la temporada. Veient que el
meu rol no semblava que hagués de canviar de cara a la
temporada que ve i que vull
seguir jugant, vaig prendre la
decisió de marxar del club.
Això sí, jo sempre he estat molt agraït a com m’han
tractat al CF Igualada.

Foto: Marc Domingo
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270 ciclistes d’arreu de
Premis Neptú amb missatges per les
Catalunya descobreixen entitats del 2050
l’Anoia amb l’Ebike Tour
BTT / LA VEU

L

’Ebike Tour Anoia va
aplegar el passat cap de
setmana 270 participants arribats de tot Catalunya, que van conèixer i gaudir
els corriols i camins de l’Anoia i es van endinsar en els seus
paisatges i patrimoni damunt
les seves bicicletes.
Des dels principals impulsors
de la iniciativa, el Consell
Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, es valora
molt positivament aquesta
edició 2021 de l’Ebike Tour,
que ha permès sumar esforços entre les administracions,
les organitzacions empresarials i de comerciants, i els
agents turístics del territori,
per a mostrar conjuntament
l’Anoia com un entorn sovint
poc conegut, però idoni per
a la pràctica de l’esport, permetent gaudir dels seus atractius i d’uns recursos i serveis
turístics a l’alçada d’allò que
cerca aquesta tipologia de visitant.

La primera etapa, dissabte
dia 5, va tenir 67 km i 1.800
m de desnivell positiu. Sortint d’Igualada es va dirigir als boscos de La Pobla
de Claramunt i La Torre de
Claramunt fins arribar a esmorzar a la Font Cuitora de
Capellades. A continuació, es
va seguir per les vinyes i boscos de Cabrera d’Anoia fins
arribar al Bedorc, on es van
remuntar els meandres de la
riera fins a Piera, on hi havia
dinar i recàrrega de bateries.
A la tarda, es va seguir en direcció a Castellolí i La Pobla
de Claramunt, seguint corriols i boscos espessos, abans

de tornar a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada per gaudir
d’una degustació de productes del territori.
L’endemà, 6 de juny, es va celebrar la segona etapa, de 52
km i 1.300 m positius. També va arrencar a Igualada i va
sortir per Can Masarnau cap
a la carretera de les Maioles i
la zona de camins i corriols
d’Òdena, sota el parc eòlic de
Rubió. Des d’aquí, es va passar per les valls d’obaga de
Can Jorba de Castellolí, municipi on hi havia l’esmorzar.
Per acabar, tornada a Igualada i final amb vermut musical
a la Rambla.
L’E-Bike Tour Anoia és una
activitat no competitiva amb
bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica;
una proposta activa, dinàmica i original que convida
a descobrir el patrimoni, la
natura i la gastronomia del
de la comarca de manera sostenible. L’esdeveniment, impulsat pel Consell Comarcal
i l’Ajuntament de la capital,

amb la implicació d’Anoia
Turisme, comptava també
enguany amb la col·laboració
especial dels ajuntaments de
Capellades, Piera, Castellolí
i La Pobla de Claramunt, així
com la Unió Empresarial de
l’Anoia i Igualada Comerç.

ESPORT / LA VEU
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l pati del Museu de la
Pell va ser, el passat
diumenge,
l’escenari d’una edició especial dels
Premis Neptú organitzats
pel departament d’Esports
de l’Ajuntament d’Igualada.
L’acte va voler fer un reconeixement especial a totes les
entitats esportives i als centres escolars d’Igualada per a
seva dedicació i defensa de la
pràctica esportiva tant federada com escolar, en aquest
any marcat pel confinament
i la situació sanitària. Com
que al 2020 no hi hagut competició, no es van entregar
els tradicionals premis Neptú per cada categoria sinó
que tots els participants van
rebre un guardó d’agraïment
il·lustrat pel dissenyador i
professor de La Gaspar Xavier Mula.
L’acte va ser presentat per la
futbolista igualadina, Marta
Cubí, i per Laura Garcia, referent de la pràctica de l’esport popular. Hi van prendre
part un total de 20 centres
escolars i 24 entitats i clubs
esportius. La part central de
l’entrega de reconeixements
va consistir en l’elaboració
d’una Càpsula del Temps
on tots els participants van
poder dipositar un missatge
per l’any 2050. Fins llavors,
la càpsula romandrà custo-

FRUITA I VERDURA
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

diada a l’Arxiu Comarcal.
Tant els representants dels
centres educatius com dels
clubs de la ciutat van deixar
missatges marcats per la situació que ha viscut l’esport
durant el confinament. Missatges d’esperança, ànim i de
posada en valor dels aspectes
més quotidians de la vida
diària que durant el confinament s’han vist tallats d’arrel
i que ara cal tornar a apreciar.
L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, va tancar l’acte
d’agraïment posant en valor
la importància de la pràctica esportiva en els moments
més difícils d’aquesta pandèmia. Castells va dir que “l’esport ha estat clau per man-

tenir i cuidar la salut mental
durant el confinament i, ara,
serà també clau per fer front
a la “cinquena onada” que
afectarà la salut mental de
molta gent per tot el què s’ha
viscut durant aquest any tant
difícil”.
Els premis Neptú van comptar també amb l’actuació
d’un conjunt de l’Escola Municipal de Música i un vídeo
de l’igualadí Santi Vidal on
es plasma l’activitat esportiva que es fa a Igualada i com
va veure’s afectada pel tancament a partir del març de
2020. L’acte es va fer seguint
els protocols vigents d’aforament i amb un màxim de
6 representants per entitat o
centre escolar.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
Matrícula gratuïta
al juny per als cursos
de setembre
666 066 270

Tel. 93 8067711
627 628 508

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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Sis medalles per al CAI en els Campionats de Catalunya
disputats a casa
ATLETISME / LA VEU

A

quest passat diumenge, en sessió de matí
i tarda, s’han celebrat
a Igualada els 101ens Campionats de Catalunya Absoluts individuals d’Atletisme.
Uns Campionats amb una
bona organització conjunta
del C.A. Igualada i la Federació Catalana d’Atletisme,
que han permès novament la
participació a la remodelada pista sintètica igualadina
dels atletes capdavanters de
les diferents especialitats de
l’atletisme català, i que, per la
situació sanitària que estem
vivint, s’han hagut de celebrar respectant les mesures
de seguretat, que han fet que
a la pràctica la competició estigués reservada únicament
als atletes i als seus entrenadors, a més d’acompanyant
per atleta.
Van sobresortir a nivell de
marques, el nou rècord de
Catalunya Absolut de Sara
Gallego, de l’Hospitalet Atlètic, en 400 m.ll., amb 53”12,
i també el rècord d’Espanya
Sub-16 en 5.000 metres mar-

xa, assolit per Sofía Santacreu, del J.A. Sabadell, amb
23’12”35, entre altres grans
registres assolits pels participants.
Lahcen Ait Alibou (CAI)
campió en 5.000 m.ll.
Pel que fa a la competició en
sí, els representants del Club
Atlètic Igualada Petromiralles aconseguiren un total de
6 medalles: 1 d’or, 2 d’argent
i 3 de bronze i diversos llocs
de finalista. Així, el CAI va
assolir el 6è lloc per puntuació global dels seus atletes,
amb 70 punts, entre 52 clubs
classificats.
Entre l’actuació global dels
atletes del CAI Petromiralles
van sobresortir les de Lahcen
Ait Alibou, campió de Catalunya en els 5.000 m.ll., amb
14’16”72. Naima Ait Alibou
era 2a en els 1.500 m.ll. amb
4’27”57, igual que Jordi Yoshinori Matsuoka, en aquest
cas en salt de llargada, amb
7,15 m.. El va seguir Aitor
Caldito, 3r i Bronze amb 7,12
m., i 5è Darío Sirerol amb
7,08 m.
Eduard Fàbregas, atleta de

l’Intec-Zoití d’Osca i entrenador del CAI, era 2n i Argent en el salt d’alçada, amb
2,10 m., prova en què Marc
Sánchez era 4t, amb 2,07 m.,
6è exaequo Hèctor Ramos,
amb 1,98 m. i 10è Pol Roca,
amb 1,93 m.
Marta Galló era 3a i bronze
en la llargada, amb 5,66 m.
Theo Ruiz era 3r exaequo i
bronze en el salt de perxa,

amb 4,75 m. prova en què
era 9è Ian Alves, amb 4,20 m.
Laia Planas era 5a en alçada,
amb 1,58 m., prova en la que
era 11a Aina Eberlé, amb
1,53 m.
Núria Moix era 6a en pes,
amb 10,42 m. Àlex González
era 6è en javelina, amb 55,69
m. Ramon Sánchez Piqué
era 6è en el llançament del
pes, amb un millor intent

de 12,85 m. i Josep Ma Lagunas 7è en llançament del
disc, amb un millor intent de
39,54 m., participant també
en pes, amb intents nuls.
Guillem Carner era 7è en els
800 m.ll., amb 1’53”41, i Ramon Linares 7è en els 1.500
m.ll. amb 3’58”42. Mar Planas
era 12a en el triple salt, amb
10,42 m. i Gerard Bou era 18è
en 5.000 m.ll. amb 15’24”35.

Tres atletes del CAI, campions
Marc Ollé (UECANOIA), d’Espanya sub-18 amb Catalunya
per Celia Rifaterra (Madrid). sía, 2ns amb 246 punts, i de
La Selecció Catalana es va Castella/Lleó, 3ers amb 241
guanyador de la Ultra
ls atletes de categ. Sub- proclamar campiona estatal punts, entre 17 seleccions au18 del C.A. Igualada amb 276 punts, per davant tonòmiques participants.
“Els Bastions”
Petromiralles/Jocnet de la Comunitat d’AndaluATLETISME / LA VEU

ATLETISME / LA VEU

71km, 4700m de desnivell
positiu, el 90% del recorregut a més de 2000m d’alçada. Aquesta és la fitxa resumida de la Ultra Trail de Els
Bastions, amb sortida i arribada a Ribes de Freser (Ripollès). Aquesta és la cursa
que va guanyar el Marc Ollé
amb autoritat el passat cap
de setmana,
La cursa, inclosa a la Copa
Catalana de curses d’Ultraresistència de la FEEC, té el
seu inici a la zona esportiva
de Ribes de Freser i ràpidament comença a agafar alçada per arribar a Font Alba, i
a partir d’aquí coronar tots
els cims de més alçada de
l’Olla de Núria i de la Vall
de Ribes (Puigmal, Eina,
Noufonts, Noucreus i Balandrau)
El Marc va liderar la cursa
des del primer minut i ja al
Coll de Barraques duia 4 minuts respecte al segon classificat. Des d’aquí s’enfilà ja

cap el cim del Puigmal on
s’hi van trobar molta boira,
temperatures baixes i força
vent. Des del Puigmal fins el
Pic de l’Aliga (uns 20km) la
cursa s’esdevenia en format
d’autosuficiciència. A partir
del Pic d’Eina el Marc va fer
un canvi de ritme (en algun
tram a 3:30) i va ser el moment en el que va agafar distància aconseguint els més
de 20 minuts respecte el segon classificat de l’arribada.
El Marc va acabar la cursa
amb 8 hores i 46 minuts, i
tal i com diu ell: “Un somni
fet realitat”.
Les claus: una molt bona
gestió de la cursa, una gran
preparació i molta “pota”.

E

Aleix Camats, Carla Bisbal
i Aina Eberlé, es van proclamar campions d’Espanya
Sub-18 per Seleccions Autonòmiques, formant part de la
Selecció Catalana Sub-18, en
la seva participació al Campionat estatal disputat dissabte,
a les pistes de Granollers.
Individualment, Aleix Camats era el guanyador individual -Or- en el llançament
de disc, amb un millor intent
de 51,92 m. i Carla Bisbal
era 2a individual -Argent- en
els 1.500 m.ll., amb 4’38”05,
marca personal, darrera de
Sara Bogo, (Castella-i-Lleó).
Aina Eberlé era 13a en el salt
d’alçada, amb un millor intent
de 1,52 m., prova dominada
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Igualada acull els Campionats
d’Hoquei Femení en categories
inferiors, aquest cap de setmana
HOQUEI PATINS / LA VEU

I

gualada acull, aquest cap
de setmana, els Campionats de Catalunya d’Hoquei Femení en categories inferiors referents a fem 13, fem
15 i fem 17. Els campionats
han estat presentats aquest dimecres per la tinenta d’alcalde
i regidora d’Esports, Patrícia
Illa, acompanyada Jordi Besa,
president de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins, i Monica Piosa, Directora Tècnica
de la Federació Catalana.
Patrícia Illa ha valorat molt
positivament aquest campionat “que fa que l’esport segueixi bategant per tots els racons
d’Igualada, arribant a tothom,

i oferint finals de disciplines
variades, en aquest cas l’Hoquei Femení”. El campionat es
durà a terme encara amb mesures restrictives i, per aquest
motiu, Illa ha demanat a la
representant de la federació
que la capital de l’Anoia pugui repetir com a seu d’aquest
campionat l’any vinent, per
poder-lo viure ja en una edició amb normalitat.
Per part de la representant de
la Federació, Mònica Piosa,
aquesta proposta ha estat benvinguda alhora que ha posat
en valor “l’esforç i treball
que significa per la ciutat i
el club amfitrió organitzar
un campionat d’aquestes característiques”.

Jordi Besa ha volgut “agrair la
confiança de la Federació amb
Igualada i l’equip, especialment en un any tant complicat
pel que fa a la competició com
ha estat aquest 2020”. Besa ha
posat de relleu “el bon final de
temporada de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins que
ha aconseguit dignificar resultats, mantenir el primer equip
a l’OK Lliga i aconseguir l’ascens del segon”.
La celebració té restringit el
número de públic i acompanyants que podran accedir a
la pista aquest cap de setmana.
Per aquest motiu la Federació
Catalana s’ha compromès ha
retransmetre per streaming
els diferents partits.
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2a Posició d’Elisa Mas
a l’OTSO Travessa
d’Encamp

CURSES DE MUNTANYA /
LA VEU

L

a igualadina Elisa Mas
finalitzava en segona
posició en la marató de
muntanya andorrana OTSO
Travessa d’Encamp puntuable per a la Multisegur Copa
d’Andorra de curses de muntanya. Més de 300 corredors i
corredores de curses de muntanya que van gaudir dels paisatges en alt de la parròquia
encampadana amb les respectives distàncies de 42, 21,
12 i 7 Km
Amb 2900 metres de desnivell, 42Km acumulats i cre-

uant indrets com el Pic de
Pessons (2.775 metres), Collada d’Estinyola (2.665 metres), i Refugi d’Ensagents
(2.425 metres), Mas (Finisher-Esportiu Penedès) creuava la meta després de 6 h
17’21” a 20min de la guanyadora, Gemma Barbeig.
Després de la cursa, que ja
suma ja 38 edicions i des del
2020 i ha inclòs una marató
de muntanya de 42 quilòmetres que es va afegir a la de 21,
12 i 7.
Cal destacar també la segona posició de l’Igualadí Xavi
Roca (Roger Roca Running)
a la cursa de 7 quilòmetres.

La UECANOIA Popular
arrenca amb les
competicions d’asfalt
Sergi Alamillo, renovat
BÀSQUET / LA VEU

E

l primer equip femení
del Club Bàsquet Igualada comença a tancar
la plantilla de cara a la propera temporada.
En Sergi Alamillo serà, un
any més, l’entrenador de
l’equip. Amb aquesta temporada ja en seran tres de consecutives dirigint l’equip. A
part d’aquestes tres, se li ha
de sumar el tram final de la
temporada 18-19. És el tercer
cicle de l’entrenador al capdavant del primer equip femení
de la ciutat. En els dos cicles

anteriors, va ser-hi sis temporades, tres en cada cicle.
L’estaff que acompanyarà al
tècnic igualadí serà el següent: com ajudants en Neil
Riba, l’Amador Garrido i en
Carlos Iglesias. Aquest torna
al club com a ajudant i team
manager. Com a delegada,
Marta Garrido que substituirà durant tres mesos a la Carla Garrido que marxa d’Erasmus. Com a preparador físic
segueix en Pau Calvet.
Després d’aquesta exitosa
temporada, el club segueix
comptant amb el mateix
equip tècnic que tan bona

ATLETISME / LA VEU

feina està realitzant al capdavant de l’equip.
A partir d’aquest moment es
començarà a tancar la plantilla amb les corresponents
renovacions, baixes i noves
incorporacions de les jugadores.
L’Anytime Fitness CBI ha
acabat la temporada desplegant un molt bon joc que li va
permetre classificar-se per a
disputar la Final a 8 de Copa
Catalunya. La temporada
vinent seguirem gaudint de la
presència de l’equip a la prestigiosa competició de Copa
Catalunya.

M

ica en mica tot
sembla que torna
a la normalitat, i el
calendari de competicions
d’asfalt es comença a activar
de forma progressiva.
Aquest cap de setmana passat ja n’hi ha hagut diverses
i la secció popular de la UECANOIA han volgut engegar la temporada de curses.
El dissabte va tenir lloc la
clàssica “Mitja marató de
Granollers” a la que s’hi van
desplaçar 4 membres de la
secció de l’entitat anoienca
aconseguint uns bons registres a una cursa amb un traçat força exigent.

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

La cursa la va guanyar Ayad
Ladmasem amb un temps
de 1h03 minuts. El primer
classificat de la UECANOIA
Popular va ser Joan Rivera
amb 1:36, Toni Gómez 1:37,
Rafa Moya 1:41 i Juan Prieto
1:56.
Diumege va ser el torn dels
5 quilòmetres d’Abrera on
en Víctor Montaner, entrenador de la secció, va aconseguir la victòria absoluta
amb un registre de 16’27’’
demostrant un bon punt de
forma. El van acompanyar
Òscar Bayona amb un temps
de 19’41”, Marc Canals
20’46” i Josep Pons 21’13”.
Un bon debut de tots els
participants.
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Gran cap de setmana per l’Anoia Club Gimnàstic
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat dissabte es va
celebrar el Campionat
de Catalunya de gimnàstica artística femenina,
per les categories d’Escolars.
L’Anoia CG va participar-hi
amb 6 gimnastes en la categoria Escolar C4 petites i 6 gimnastes en la categoria Escolar
D3. El dissabte van competir
en C4, les gimnastes: Aroa
Garcia, Clara Granado, Júlia
Molina, Júlia Garí i Magalí
Vives, totes van realitzar molt
bons exercicis i van obtenir el
cinquè lloc en la classificació
per equips, cal destacar, a la
classificació individual per
aparells, a paral·leles, el desè
lloc de la Clara Granado i el
cinquè lloc de la Marina bertran.
El diumenge va ser el torn de
les Escolars D3, van competir
les gimnastes, Aina Leonés,
Clara Miserachs, Dephca Junyent, Mar Claramunt, Noa

Alamo i Ona Torras, també van competir amb molta
destresa i en la classificació
per equips van obtenir el
quart lloc. En la classificació
individual general, la Clara

Miserachs va quedar en la
quarta posició i l’Aina Leonés en l’onzena. Cal destacar
en la classificació individual
per aparells, la segona posició a terra per l’Aina Leonés.

G

ran temporada per
als equips de natació
artística de l’Anoia
Club Gimnàstic d’Igualada.
Aquest passat cap de setmana el Consell Escolar Esportiu de Barcelona va dur
a terme la trobada anual de
clubs de natació artística a
les piscines Bernat Picornell
de Barcelona. Els tres equips
igualadins van realitzar unes
molt bones execucions en
les seves rutines, demostrant
tota la constància, esforç i
compromís que dediquen
als entrenaments. Les seves
entrenadores, Cristina Amorós Robles i Meritxell Trilla
Travesset s’han mostrat molt
satisfetes del bon paper de les
seves nedadores i destaquen
els bons resultats obtinguts el
dissabte 29 de maig a la final
del campionat escolar de natació artística en la modalitat
de rutines tècniques celebrat
a la Piscina Sant Jordi de Barcelona. L’equip dels peixets, el
més jove, de la categoria A1 i
format per Maria Serra, Sira
Torras, Aina Vivancos, Marina Gutiérrez, Paula Garcia
i Berta Camp va aconseguir
la desena posició. L’equip
dels dofins de la categoria B1
format per Valentina Sarro,
Gal·la Hervàs, Laia Cos, Fi-

Neptú 2021, que engany va
estar un reconeixement per
les entitats. Des del club volen
deixar un petit missatge:
‘’Aquesta pandèmia ens ha fet
més fort com a club, hem pogut veure el suport de les famílies, esportistes i entrenadors, junts ens esforcem per
seguir endavant. Agraïm de
cor aquest suport i animem a
tots a mantenir viva la motivació, la disciplina i la il·lusió
de practicar esport.’’

TENNIS TAULA / LA VEU

mentre que Morales, actual
campió del Món paralímpic, va
conquerir el seu enèsim triomf
en el Campionat de Catalunya
adaptat.
En la final absoluta masculina, l’igualadí del Borges Joan
Masip es va imposar al juvenil Marc Miró Llorente (Termotur Calella) per 3 sets a 0,
mentre Alba Fernández va
derrotar en la final absoluta
femenina a Jana Riera Molons
(Tramuntana Figueres) per
3 jocs a 1. I en adaptat, Jordi
Morales va vèncer en la lluita
per l’or a Jordi Dinarès (CN
Sabadell) per 3 a 0. Tant Morales com Masip no van cedir
cap set en tota la competició.

El palista igualadí
Joan Masip, campió de
Catalunya

Bona actuació de la natació artística
del l’Anoia CG a les piscines Bernat
Picornell
NATACIÓ / LA VEU

I la segona posició, en barra
d’equilibris, per la Clara Miserachs. Moltes felicitats a
totes les gimnastes per aquest
tancament de temporada i
per les seves entrenadores,
Alícia Borrega, Abril Cots,
Aina Sanchez i Laia Poch.
Per tancar el cap de setmana
amb clau d’or, el diumenge a
la tarda tant la gimnàstica artística com la natació artística
de l’Anoia CG, van participar
en la cerimònia dels Premis

ona Farrés i Lara Villamurt,
la dotzena posició. I pel que
fa als flamingo’s de la categoria B1 format per Mar
Armenteras, Paula Ocete,
Laura Martínez, Inés Sánchez, Carla Armengol, Regina Castells i Mariona Solé,
la vuitena posició. S’han
vist molt bons resultats en
una temporada diferent, on
el treball en conjunt ha estat la solució per a fer possible tot aquest espectacle.
Des del club feliciten a tot
l’equip i donen l’enhorabona
als peixets, dofins, flamingo’s, entrenadores i famílies
i desitgen que mai perdin

aquesta constància i il·lusió, animant-les a continuar
treballant com fins ara, amb
ganes d’aprendre, de seguir
creixent i millorar.
El pròxim esdeveniment,
que tindrà lloc a Igualada,
serà el 19 de juny a la piscina de les Comes a les sis de
la tarda. Esperem que, malgrat les restriccions, es pugui tornar a omplir la grada
com altres anys i es pugui
fer gaudir a tots els familiars i amics de la ciutat i comarca d’aquest esport. Més
informació de l’exhibició de
final de temporada a www.
anoiaclubgimnastic.cat

L

’igualadí Joan Masip
(ASISA Borges Vall),
Alba Fernández (Suris Calella) i Jordi Morales
(CETT Esparreguera), en
individuals, i Girbau Vic TT
i CER L’Escala, per equips,
han estat els grans triomfadors del Campionat de Catalunya Absolut i Adaptat
de tennis de taula que s’ha
jugat aquest cap de setmana a la localitat gironina de
Bàscara.
Masip, en masculí, i Fernández, en femení, ha aconseguit el segon títol català
absolut de la seva carrera,

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

CULTURA |

Divendres, 11 de juny de 2021

cultura

55

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

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

La banda Innhumankind i els Bop Collective, donen el tret de
sortida a la novena edició de l’Estival de Jazz d’Igualada
la protagonista serà la jove i
sorprenent pianista Clara Lai.

MÚSICA / LA VEU

L

a novena edició de l’Estival de Jazz va començar
ahir dijous amb la projecció del film biopic “Miles
Ahead”, sobre la vida del llegendari trompetista Miles Davies, un esdeveniment realitzat
en col.laboració amb el Cine
Club d’Igualada. El tret de sortida dels concerts d’enguany
serà avui divendres 11 de juny
a càrrec de la innovadora proposta Inhumankind, estrenant
també una nova ubicació al
festival, el Rec on Fire. El dissabte 12 amb el swing enèrgic
i elaborat dels Bop Collective
liderats per la saxofonista Irene
Reig, que actuaran al Fortí de
Sant Magí, tot inaugurant també aquest nou espai de la ciutat.
L’Estival de Jazz continua el
divendres 18 a l’Ateneu Igualadí amb el trio de la pianista i

cantant Lucía Fumero, que 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

Pack d’entrades per a tots els
concerts
Recordar que una de les novetats importants d’aquest 9è
Estival de Jazz és el Pack d’entrades Tocats de Jazz, on per
només 25€ es té dret a tots
els concerts de l’Estival 2021.
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 o a les xarxes
socials del festival.
Per altra banda La Veu de
l’Anoia sorteja dues entrades
dobles per al concert de Lucía
Fumero Trio del divendres 18
a l’Ateneu a través de les xarxes
Facebook i Instagram del diari.

Albert Cirera: “L’Estival de Jazz és una ocasió única d’escoltar
música en directe, no us el podeu perdre”
MÚSICA / CRISTINA ROMA

L

’Albert Cirera és un dels
components de Tocats
de Jazz, els organitzadors -l’ànima- de l’Estival de
Jazz d’Igualada, una cita que
l’any que ve ja celebrarà el 10è
aniversari.
Ell ens ha fet cinc cèntims de
com es presenta aquesta edició
que torna a les seves dates habituals, després que l’any passat, a causa de la pandèmia, es
traslladés al mes d’octubre.
Com es presenta l’edició d’enguany?
Bé, en tenim moltes ganes. Tenim moltes ganes de tornar a
gaudir de la Carta Blanca, que
enguany anirà a càrrec de la
Clara Lai; també volem destacar que aquest any obrim dos
espais nous com són el Rec
on Fire, on s’hi podrà escoltar
un concert de l’Inhumankind,
un duo de flauta i contrabaix,
acompanyats de dues cantants,
que ens oferiran una espècie
de jazz metal, jazz psicodèlic,
que veu bastant del rock dur i
de la música metal. El Rec on
Fire és ideal per programar

aquest concert perquè és un espai que no té res a veure amb el
jazz però lliga molt amb aquest
projecte. L’altre espai que estrenem és el Fortí de Sant Magí,
un nou indret de la ciutat on
encara no s’hi ha fet cap actuació. És un lloc preciós i el concert que s’hi podrà escoltar tenim moltes ganes de gaudir-lo:
serà amb l’octet Bop Collective. I després, el divendres 18
a l’Ateneu, fem el concert del
trio de la pianista i cantant Lucia Fumero. Es tracta d’un trio
que beu molt del jazz argentí i
que oferiran un gran concert al
qual convido des d’aquí a assistir-hi. D’aquí a uns anys sentirem a parlar molt de la Lucia
Fumero.
La Carta Blanca continuarà
sent al Teatre de l’Aurora.
També el dissabte, però al migdia, tindrà lloc la presentació
en públic d’una nova formació
de la ciutat: la JOSA Jazz Band,
un grup que s’ha constituït a la
Jove Orquestra Simfònica de
l’Anoia i que han estat treballant durant tot aquest any com
han pogut per les circumstàncies especials i es dirigida per
en Xavi Plaza, un dels mem-

bres de Tocats de Jazz. Aquest
acte es farà al pati del Museu de
al Pell.
Qui sou Tocats de Jazz?
És una associació que va néixer
per organitzar aquest festival i
ara mateix som el Roger Tarragó, el Xavi Plaza, la Judit Roble,
el Guillem Arneda i jo mateix.
L’Estival va néixer a causa que
jo volia portar a Igualada un
projecte musical en què estava
implicat i que va anar derivant
en un projecte nou que va ser
l’Estival.
Us sentiu acompanyats per les
administracions?
Sí, l’Ajuntament cada any ens
dona suport i l’organitzem conjuntament. L’Estival de Jazz és
un acte inclòs dins el calendari cultural igualadí. També
comptem amb el suport de diversos patrocinadors que ajuden molt amb les seves aportacions, petites o grans, a que el
Festival tiri endavant.
Però el que ens agradaria és
sentir el màxim suport del públic i que cada concert s’ompli.
Cal tenir en compte que és un
luxe per a Igualada tenir un

festival com aquest, una ocasió
única per escoltar bon jazz en
directe, amb uns preus d’entrades molt econòmics (10€ / 5€
al Rec on Fire) i amb la novetat
d’aquest any d’un pack d’entrades per a tots els concerts a
25€. És una gran oportunitat
de viure i escoltar bona música
que no s’ha de deixar escapar.
El públic igualadí és jazzístic?
Abans, quan estava obert el Hot
Blues, es feien habitualment
concerts de jazz a la ciutat i el
públic en gaudia i en participava, tot i que cal tenir en compte
que el jazz és sempre una música de minories. Però al final
no deixa de ser música i que la
gràcia d’escoltar-la en directe és
única i és una gran experiència. Animo a la gent que vingui
a escoltar jazz aquests dies a la
ciutat.
Un dels eixos de l’Estival és
la Carta Blanca, que s’ha fet
cada any.
Sí, a més des del tercer any és
una coproducció amb la discogràfica Underpool. Juntament
amb ells cerquem talents joves
del jazz que no han editat cap

treball al seu nom, i els oferim
via lliure per fer la seva música en directe. Hi ha hagut discos gravats a la Carta Blanca
que han estat premiats dins el
món del jazz com a Millor disc
de l’Any i fins i tot el projecte
Carta Blanca també ha rebut
un premi per la labor que fa de
difusió del jazz.
Aquest any hem intentat i
aconseguit que la Carta Blanca
estigués en mans d’una dona,
per trencar una mica l’estigma
que té el jazz com a música
molt masculina. El festival, en
general, té molta presència femenina.
Per una altra banda, i canviant
una mica de tema, enguany
també estem molt concerts de
la imatge gràfica que tenim,
que cada any intentem donar
a algun artista o dissenyador
igualadí. Es tracta d’un cartell
molt divertit, amb un personatge amb escafandre, molt
representatiu d’un any en què
portem la cara tapada. I a més
aquest any recuperem la figura
del cronista, que ja havia existit en les primeres edicions.
Serà el Jordi Rica i farà les cròniques de cada acte.
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Els quartets Teixidor i Altimira a la
Brufaganya
MÚSICA / LA VEU

E

ls quartets Teixidor i
Altimira seran els protagonistes en el segon
concert de Les Nits Musicals
de la Brufaganya del proper
dissabte 12 de juny on s’Interpretaran el Quartet en Sol
major, K 387 “Primavera” de
W.A. Mozart i l’Octet en Mib
major, op. 20 de Felix Mendelssohn.
L’acte començarà a dos quarts
de deu de la nit i es poden reservar entrades a la web www.
brufaganya.cat
Un dels trets mes característics de les Nits Musicals de la
Brufaganya des dels seus inicis
és que durant la tarda del dia

del concert es pot gaudir d’un
berenar popular consistent en
un entrepà de botifarra a la
brasa amb aigua o vi al mòdic
preu de 5€ i després del concert de la xocolata desfeta amb
coca i pa torrat per a tothom.
Lògicament la pandèmia va
trastocar totalment, no tan

sols la programació prevista
l’any 2020, sinó també l’escenari dels concerts que van
passar a fer-se a l’aire lliure.
També el berenar es va haver
d’organitzar de forma diferent
o, simplement, es va suspendre.
Amb les normes sanitàries vigents podrem reprendre amb
una certa normalitat aquest
aspecte de les Nits Musicals
que fa que l’assistència al concert sigui en realitat una tarda
passada a la Brufaganya aprofitant per passejar, per berenar,
i per escoltar bona música.
Tan l’aforament del santuari
com el servei de l’àpat es fan
seguint les normes vigents
dictades pel Procicat.

La cantata “L’espill encantat” a l’AUGA
MÚSICA / LA VEU

F

ruit de la col·laboració
amb l’Aula de Cervera
que des de que va començar la pandèmia portem
a terme, aquest dimarts a
l’AUGA veurem la cantata
“L’Espill Encantat”.
La presentació anirà a càrrec
del autor de la partitura Jordi Castellà Bové, i de Montserrat Pont Tarragó autora
de l’adaptació del conte de
Jaume Ferran Camps, ells
ens explicaran com es va
produir aquesta obra, que va
obtenir el Premis Clavé 2020
al Millor espectacle-producció en directe.
“L’Espill Encantat” és una
cantata, producció de Cervera Capital de la Cultura
Catalana 2019. La cantata

L’igualadí Josep Maria
Torras guanya el Premi
Ferran Soldevila

HISTÒRIA / LA VEU

L

’historiador
igualadí Josep Maria Torras
Ribé ha estat guardonat
amb el Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i
Estudis Històrics. Aquests és
un premi que atorga la Fundació Congrés de Cultura
Catalana i que aquest 2021
celebra la seva 36a edició. El
jurat dels premis ha concedit

aquest premi a Josep Maria
Torras per l’obra publicada
l’any 2020 “Misèria, poder i
corrupció a la Catalunya borbònica, 1714-1808”.
L’acte de lliurament del Premi
serà dimarts 15 de juny a les
18h al Jardí Ferran Soldevila
de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Amb
motiu del cinquantenari de la
mort de Ferran Soldevila, Enric Pujol en farà una glossa.

Presentació del llibre de
l’Adrià Alsina
LLIBRES / LA VEU

és per a cor infantil, solistes, narrador i conjunt instrumental. Es basa en l’obra
Quadern de Música de Jaume Ferran Camps, escriptor
cerverí i fill predilecte de la
ciutat, i un dels principals
representants catalans de la
Generació dels Anys Cinquanta, la música ha estat

composada per Jordi Castellà i la lletra i guió per Montse Pont i dirigida per Xavier
Hidalgo i Marc Castellà. És
una obra local i universal,
com el propi llenguatge de
la música.
En podreu gaudir, com habitualment dimarts a 2/4 de 4
de la tarda per Canal Taronja.

A

vui, 11 de juny, l’Adrià
Alsina ens farà la presentació del seu llibre
Per què la Independència va fracassar, i per què encara és possible. Serà a l’Auditori del Museu
de la Pell d’Igualada a les 19.30
del vespre.
Alsina explica en el seu llibre les
decisions dels líders polítics de
l’Independentisme i del paper
de la comunicació, durant l’octubre del 2017. Li dóna la volta a

alguns mantres del procés i proposa una estratègia per arribar
al futur moment clau, més forts
i convençuts del nostre paper.
Adrià Alsina és doctorat en comunicació per la Universitat de
Vic, on exerceix de professor de
periodisme, membre del Secretariat Nacional de l’Assemblea
Nacional Catalana i durant el
2017 n’era el responsable de comunicació.
L’acte serà conduït pel també
membre del Secretariat Nacional de Joventut, Martí Claret.

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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L’obra del grec Theodor Kallifatides arriba a la Biblioteca Central
de la mà d’Òmnium Anoia
LLIBRES / LA VEU

U

na trentena de persones van assistir dijous
dia 3 de juny a la presentació del llibre Els Fundadors de Raül Garrigassait, un
assaig editat per Ara Llibres
que explica amb una prosa vibrant com es va crear la
fundació Bernat Metge, una
proesa cultural endegada el
polític Francesc Cambó, l’intel·lectual i activista Joan Estelrich i el poeta Carles Riba.
L’acte, que es va fer a l’Auditori del Museu de la Pell, va
comptar amb la presència de
l’autor i va ser presentat per
Salvador Oliva.
Dissabte a la tarda Òmnium
va tornar a fer el ple, en aquest
cas al Kiosk del Rec amb un
acte de presentació de tres
llibres de l’escriptor anglès
Terry Pratchett. Hi van participar Sergio Pérez, de l’editorial Mai Més, Javi Fernández,
de la revista Narranación i
Eloi Puig, de la Societat Catalana de Ciència-ficció i fantasia, i va comptar amb música

Òmnium Anoia segueix
oferint, en el marc del
seu cinquantè aniversari, una completa agenda d’activitats culturals
en col·laboració amb
llibreries i equipaments
culturals de la comarca.
en directe a càrrec de Marc
Mateu. El prolífic Sir Terence David John Pratchett va
escriure més d’una quarantena llibres de fantasia i ciència-ficció. Va morir l’any 2015
i ara, per primera vegada, s’ha
traduït les seva saga Discworld al català.
L’acte era el tercer del cicle
“Lectures universals” organitzat per Òmnium Anoia,
després d’Atrapa la llebre,
de Lana Bastašić i Cap altre
amic que les muntanyes, de
Behrouz Boochani, que van
tenir lloc a finals del 2020.
El quart acte del cicle tindrà

Presentació dels llibres de Terry Pratchett

lloc dimarts que ve dia 15 de
juny, a les 19h a la Biblioteca
Central d’Igualada, i s’hi presentaran dos llibres: Una al-

tra vida, encara i Mares i fills,
de l’escriptor suec d’origen
grec Theodor Kallifatides, un
prestigiós autor que ha estat

La 14a Marató de teatre de La Tarima aixeca el teló
aquest dissabte a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

A

quest dissabte, 12 de
juny, el Teatre Municipal de l’Ateneu
acollirà la 14a edició de la
Marató de l’Escola Municipal
de Teatre La Tarima. Aquesta Marató és una mostra del
treball que ha realitzat l’alumnat dels diferents grups de
La Tarima al llarg del curs.

En aquesta ocasió es faran deu
representacions teatrals que es
realitzaran en dues sessions,
cinc al matí i cinc a la tarda.
En la sessió del matí que es farà
a partir de les 11h es podran
veure les obres: “Peripècies
veïnals” del taller de 6è de primària a 2n d’ESO, “El misteri
de la carta” i “Una missió a la
jungla” del taller de 3r a 5è de
primària, “Una tarda inespera-

da” del taller de 6è de primària
a 2n d’ESO i “Número 34” del
Taller de Joves dels dijous.
La sessió de la tarda, que començarà a les 17h comptarà
amb les representacions de
“Les últimes colònies” del taller de joves dels dijous, “El robatori del sucre” i “El segrest
de les nenes” del Taller de 3r
a 5è de primària, i “Compte
enrere” i “Els Petterson” del

Taller de Joves dels divendres.
Les entrades de cada sessió es
poden adquirir al preu de 2 €
al web https://tiquetsigualada.
cat
Com en les darreres edicions,
el cartell de la Marató ha estat
elaborat per l’alumnat de Gràfica Publicitària de l’escola La
Gaspar. La proposta guanyadora d’aquesta edició és de
l’alumna Laia Puente.

traduït a més de vint llengües.
Comptarà amb la presencia
de la traductora, Montserrat
Camps, i de Maria Enrich,
professora de català i autora
de literatura infantil i juvenil.
En aquest cas, els músics que
acompanyaran l’acte seran
Aimar Redolad i Albert Puig.
Des de divendres 11 de juny,
diferents restaurants igualadins oferiran plats grecs com
a part del cicle i en homenatge
a Theodor Kallifatides. Al restaurant Bitok es podrà degustar una amanida de formatge
feta (dop) amb tomata i olives
de Kalamata, Dolmades, Souvlaki de pollastre amb salsa
tzatziki, Gyros de porc amb
pa de pita i vi de Retzina i licor d’Ouzo. El restaurant Cor
Verd oferirà Mussaca i Amanida mediterrània amb salsa
grega i al Cafè de l’Ateneu es
podran tastar els plats grecs
Tzatziki i melitzanosalata.
L’acte és gratuït i obert a tothom, i requereix inscripció prèvia a través del web
https://ja.cat/KallifatidesIGD
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Tretze alumnes anoiencs guardonats als Premis Sambori
de narrativa en català
La quinzena edició dels premis Sambori va comptar amb
la participació de 120 alumnes
de l’Anoia. L’acte d’entrega dels
premis es va fer en un format
més reduït del que és habitual a causa de la pandèmia, va
comptar amb l’assistència dels
premiats acompanyats de les
famílies i representants dels
centres educatius, i també hi va
ser present Josep Minguet en
representació del jurat, a més
dels membres de la Junta territorial d’Òmnium Anoia.
El Premi Sambori és un premi

LLENGUA / LA VEU

D

ivendres 4 de juny es
va celebrar, a la sala
de les Encavallades
del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, l’acte
d’entrega dels Premis Sambori de la vegueria del Penedès,
que en aquesta edició ha tingut
l’Anoia com a autèntica protagonista ja que, dels 18 premiats
del conjunt de la vegueria, 13
són anoiencs.
El premiat més jove va ser Alexandru Plamadeala, alumne
2n de primària a l’Escola Pare
Ramon Castelltort que es va
endur un dels tres premis de
la vegueria del Cicle Inicial per
l’obra “El gat i l’estrella de la
sort”. L’alumna Bàrbara Duch
Puig, que cursa 4t de primària als Maristes Igualada, va
guanyar un dels tres premis de
Cicle Mitjà pel relat “El millor
amic”.
Els dos primers premis de Cicle Superior van ser pels anoiencs Aleu Ballabriga Soteras,
de l’Apiària de Piera, i Jana

Carbassa, de l’Escola Pare Ramon Castelltort, tots dos de 6è
de primària. Els tres premiats
del primer Cicle de l’ESO van
ser Jana Garí Canet, que estudia 2n de l’ESO als Maristes
Igualada, Griselda Farguell
Moreno, de 1r de l’ESO i també
alumna dels Maristes Igualada,
i Emma Aguilar Comas, alumna de 2n de l’ESO a l’Apiària de
Piera.
Pel que fa al 2n Cicle de l’ESO

es van endur els tres premis
Caterina Figueras Martínez,
del Monalco Igualada, i dues
alumes de l’Institut Montbui:
Núria Piñol i Natalia Reche.
Totes tres cursen 4t de l’ESO.
Finalment, els premis de Batxillerat també van ser per tres
anoienques: Carla Gómez Rey
i Nerea Muñoz de l’Institut
Montbui i Laura García Iglesias de l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí.

escolar de narrativa convocat
per Òmnium Cultural que té
per objectiu promoure l’ús literari del català a l’educació primària, secundària i postobligatòria d’escoles i instituts del
Principat, la Franja, Andorra
i Catalunya Nord. La participació en aquest premi ha anat
en augment any rere any i en
l’edició passada es va arribar a
la participació total de 140.000
alumnes, una xifra que el
converteix en el premi literari escolar amb més participació d’Europa.

Projecció de films de cinema
turístic premiats a l’Ateneu
CINEMA / LA VEU

Dimarts dia 15, a partir de les
8 del vespre a l’Ateneu Cinema,
tindrà lloc la projecció de la V
Mostra de films premiats en
festivals de Cinema turístic que
organitza l’Associació Igualada
per a la UNESCO. Centre In-

ternacional per la Creativitat
Audioviosual i que compta
amb la col·laboració de Terres
Travel Festival - Films & Creativity.
L’entrada és gratuïta però l’aforament és limitat. Les entrades,
numerades es poden sol·licitar a
info@unesco-audiovisual-ep.org

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

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

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada

PRIMERA DÈCADA DEL 1900, CAP A PRINCIPIS DE
1907.
LA SECCIÓ DRETA DEL QUARTER O CASERNA
D’INFANTERIA A TOCAR AMB EL CARRER DEL
ROSER, A PUNT DEL SEU ENDERROC.
AL COSTAT DELS CARRERS DE ST. BARTOMEU I
DEL ROSER, AQUEST EDIFICI S’AVANÇAVA I OCUPAVA BONA PART DE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL (ARA
DE EL REI), A MÉS A MÉS ELS SEUS LATERALS DONAVEN AL CARRER DE LA CONCEPCIÓ I AL CARRER DE SANT BARTOMEU.
Dades històriques d’Arxiu:
Es tracta d’una fotografia d’autor desconegut, dels dies de
l’enderroc de la Caserna d’Infanteria; en què la imatge deixa
veure -a la dreta de les runes- l’edifici de l’antic i primer Hospital d’Igualada, que havia estat fundat a l’any 1664, i que estava a tocar de l’Església de Sant Bartomeu.
Moltes dècades després, a l’any 1949, en aquesta zona va començar la construcció de l’Escola Superior de “Teneria”; edifici avui reconvertit en Arxiu Comarcal de l’Anoia.
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.
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L’Escola Municipal de Música d’Igualada amplia la seva aula
d’atenció a la diversitat
Es tracta d’un projecte
que treballa per oferir
formació musical a
traves de tallers d’educació especial que desenvolupen la creativitat
i l’autoestima

MÚSICA / LA VEU

L

’Escola Conservatori
Municipal de Música
d’Igualada ha ampliat
en dues noves línies la seva
aula d’atenció a la diversitat.
Es tracta d’un projecte que
treballa per oferir formació
musical i de qualitat a través
de tallers d’educació especial
per a desenvolupar la creativitat i l’autoestima. Les dues
noves línies són: aprendre a
tocar el piano amb el mètode
CODI-COLORS i aprenentatge mitjançant el mètode
EYE HARP
D’una banda, Aprendre a tocar el piano amb el mètode
CODI-COLORS, és el mètode creat per la professora responsable de l’aula d’educació
especial, basat en cançons
populars, peces clàssiques i
altres estils, que fonamenta
l’aprenentatge en la combinació de l’audició, el moviment,
la veu i els colors. Adreçat a
persones de totes les edats

sisteix en un cercle dividit en
diferents parts, on cada part
equival a una nota i un color.
El projecte, que neix amb la
voluntat d’oferir eines i vivències dins el món musical,
s’ofereix tant per a classes
individuals com en grup. De
fet, aquestes classes s’han esamb poca mobilitat a les
mans.
I l’aprenentatge mitjançant
el mètode EYE HARP, que
vol dir mitjançant la mirada.
Aquesta nova metodologia
permet, a persones amb parà-

lisi cerebral o mobilitat reduïda, aprendre i tocar música
fent servir un petit dispositiu
que monitoritza la mirada i
trasllada la informació que
capta l’ull, a l’ordinador. El
disseny de la pantalla con-

Èxit de participació a la Jam Galàctica
de poesia i música al jardí de l’Ateneu

POESIA / LA VEU

E

l passat dissabte l’Associació Cultural Galàxia va organitzar
una Jam Galàctica de Poesia
i Música al migdia al Jardí
de l’Ateneu Igualadí després
de molts mesos sense fer actes presencials, va ser tot un
èxit van participar una bona
colla d’artistes locals i de
fora: poetes i cantautors/es,
amb aforament limitat per
les mesures de la covid-19.

Vam tenir el plaer d’escoltar
un tastet musical i poètic de
cada artista: la música del
cantautor Projecte Mau de
Sarrià de Ter, la cantautora
Gemma Viñals Valls també
de Sarrià de Ter, Ramon Barr
d’Hostalric, Josep Panzano
del projecte Rumbesia de La
Floresta, el músic i soci Alfons Mula d’Igualada, la poeta Carme Romia de Serós,
la poeta i sòcia Josepa Ribera Vallès de Piera, el poeta i

soci Marc Freixas d’Igualada, i el poeta Tomàs Berzosa
d’Igualada que ens va recitar
i regalar aquest poema escrit
i pensat per l’ocasió “Un acollidor racó”.
Moltes gràcies a tots els participants a l’acte, al públic per
venir, i a tot l’equip de l’Ateneu
Igualadí, al Cafè de l’Ateneu,
a l’Ajuntament d’Igualada per
fer-ho possible. Més informació de l’entitat: associacioculturalgalaxia@gmail.com

tat impartint diversos cursos
a l’alumnat de la fundació
Àuria “Taller Musical-FAC
AURIA” i el projecte SonaEscola a l’Escola Àuria.
En la mateixa línia i per donar servei a un sector més
ampli de població, el centre
amplia la seva oferta dirigint-se a persones amb diversitat funcional. Patrícia Illa,
la regidora d’Ensenyament
de l’Ajuntament d’Igualada
explica que “s’ha trobat necessari ampliar el projecte
per encabir també alumnes
amb diversitat funcional, i
treballarem dues línies noves
amb mètodes innovadors per
contribuir a posar la música a
l’abast de tothom”.
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AGENDA
DIVENDRES 11
ESTIVAL DE JAZZ
Igualada
Concert: “Inhumankind” és un projecte de
Pablo Selnik (fluta) i Àlex Reviriego (contrabaix), dos dels més actius, originals i
agosarats musics de l’escena de Barcelona.
Divendres a les 8 del vespre al Rec on Fire
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Per què la independència va fracassar i per què encara és
possible” d’Adrià Alsina. Es comptarà amb
la presència de l’autor.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Museu
de la Pell
RACÓ DE LLETRES
Òdena
Nova trobada del Racó de lletres, per parlar del llibre “Cançó de la plana”, de l’autor
Kent Haruf i també “Argelagues” de Gemma Ruiz.
Divendres a les 7 de la tarda a la sala
d’actes de la Biblioteca l’Atzavara

DISSABTE 12
ESTIVAL DE JAZZ
Igualada
Concert amb The Bop Collective, un octet
Amb un repertori format per temes originals i versions de clàssics, com Trem Das
Onze o Tangerine.
Dissabte a les 8 del vespre als jardins del
Fortí de Sant Magí
TEATRE
Igualada

14a Marató de Teatre de la Tarima. Una
mostra del treball que ha realitzat l’alumnat dels diferents grups de La Tarima al
llarg del curs.
Dissabte a les 11 del matí i a les 5 de la
tarda al Teatre Municipal l’Ateneu
DANSA
Igualada
Cicle Improvisats amb Andrés Corchero
que en aquesta ocasió, farà una sèrie d’experimentacions amb la música electrònica
i el cante de la Cristina López..
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a La Bastida
VISITA GUIADA
Igualada
“Del taller a la fàbrica, passant pel Camí
Ral. La Igualada moderna i contemporània”. Organitza Igualada Comerç.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Oficina de
Turisme
MÚSICA
Capellades
Concert: ROMANÍ és el nou projecte propi de l’acordionista Pere Romaní, establert
a Girona. El trio ofereix concerts i balls
amb un repertori basat en composicions
pròpies, cançons, i gèneres del folk català
i europeu..
Dissabte a les 7 de la tarda al pati de la
Lliga
MÚSICA
Piera
Concert Espiritual de guitarra flamenca a
càrrec de Rafael Fernández.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Foment

MÚSICA
Òdena
Concert a càrrec de Mònica Bell. Un cant
per respecte a la vida amb motiu dels recents esdeveniments a Colòmbia
Dissabte a les 8 del vespre al Parc de la
Font
CURS
El Bruc
6è Tast d’olis El Bruc. Us oferim la possibilitat d’aprofundir en el coneixement dels
olis d’oliva verge extra (vera, palomar i
arbequina) del peudemont de Montserrat
i descobrir les diferències que hi ha entre
ells
Dissabte a les 10 del matí al Casal Familiar

DIUMENGE 13
MÚSICA
Òdena
Concert THE CURLIES a l’era del Raval
d’Aguilera. En el marc del cicle de concerts
Música & Patrimoni.
Diumenge a la 1 del migdia a l’era del Raval d’Aguilera

DILLUNS 14
TALLER DE BIBLIOTERÀPIA
Igualada
Il·lusió i esperança. La literatura i la prescripció literària ens poden ajudar en
aquests temps d’incertesa. Abordarem, entendrem i analitzarem diversos temes de la
psicologia a través dels llibres
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca Central

XERRADA
Piera
Canvis a l’adolescència”. Durant l’activitat es donaran elements que ajudin a mares i pares d’adolescents a comprendre’ls i
acompanyar-los en aquesta etapa. Organitza Piera Educa
Dilluns a les 7 de la tarda, en línia

DIMARTS 15
MÚSICA
Igualada
“L’espill encantat”, Fruit de la col·laboració
amb l’Aula de Cervera que des de que va
començar la pandèmia portem a terme,
aquest dimarts veurem la cantata “L’Espill
Encantat”. Organitza AUGA.
Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda pel Canal
Taronja

DIJOUS 17
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació de llibre “Amor d’Iu”, de Robert Monzonis. Presenta Josep Maria Solé,
amb la presència de l’autor i el prologuistsa
David Àvila.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
MÚSICA
Igualada
Concert a càrrec de Giant Rev que acaben
de treure nou single, anomenat “We’re All
One”. La banda és liderada pel Pau Sastre,
cantant y productor musical igualadí,.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Kiosk del Rec

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

10 ANYS DEL FESTHI

L’exposició, entre altres coses, mostrarà els vestits dels balls que conformen

la Federació del Seguici Tradicional
Històric d’Igualada
De l’1 al 13 de juny a la sala d’exposicions de l’Empremta

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

col·lectiu LGBTI.
Fins el 30 de juny a la sala d’exposicions de la Gaspar

LES DONES
DE L’AVIACIÓ

Repassa les principals fites del món de
l’aeronàutica assolides per les dones i
l’indispensable paper dels seus inicis
fins a l’actualitat.
Del 28 de maig al 18 de juny al vestíbul de la Teneria

90 ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLITALENT CREATIU I EMCA A IGUALADA
PRESA: DISSENY I COM- Mostra fotogràfica i documental dels
PROMÍS SOCIAL LGBTI moments més representatius des de la
Cartells dissenyats per alumnes de primer curs, en el programa Talent creatiu i empresa organitzat pel Departament d’Educació, per visibilitzar el

proclamació de la II República fins a la fi
de la Guerra Civil a Igualada. Amb fotografies i documentació de l’època de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i altres arxius.

Del 10 de juny al 23 de juliol a la sala
polivalent de la Teneria

VISCA LA REVOLUCIÓ

Exposició de llibres amb personatges
que decideixen revolucionar-se. Hi
trobareu revolucions minúscules i íntimes, però també algunes de majúscules i col·lectives.
Fins el 23 de juny a la Biblioteca
Central

PATTERNALISM

Patrícia Carreño Picón i Cecília González.
Patternalism és un joc de paraules
entre pattern design (disseny d’estampats en anglès) i paternalisme (llegit
com una sèrie de conductes o patrons
que hem fet propis, però que no ho
són).
De l’11 de juny a l’11 de juliol a la sala
d’exposicions del Museu de la Pell
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Tenien ales per volar”, una exposició de la pintora
igualadina Sol Vidal Massaguer que deixa petjada

F

illa d’Igualada (1943), i actualment resident
a Barcelona, Sol Vidal Massaguer va viure la
seva infància a la nostra ciutat on va cursar
l’ensenyament primari al col·legi de les Escolàpies.
Seguidament va continuar estudiant en un internat
de Barcelona i, amb els estudis superiors, va fer realitat el major dels seus somnis, ingressar a l’Escola de
Belles Arts i especialitzar-se definitivament en l’art
de la pintura. Un cop acabada la carrera, i instal·lada
a la població de la Pobla de Claramunt, va començar a treballar com a professora de dibuix en alguns
centres escolars de la comarca. No obstant això, per
a una dona tan lliurada al món de l’art, i en concret a
la pintura, el seu principal àmbit de realització no va
ser precisament l’ensenyament sinó l’activitat estrictament pictòrica bo i abordant molts temptejos amb
tota mena de materials; un conreu artístic que més
enllà de la pintura la vincularia a altres competències
tan plurals com l’art de la restauració o el de les tècniques artístiques sobre paper. Precisament aquest
últim terreny l’ha portada a una estreta col·laboració
amb el Museu del Paper, de Capellades. Amb un tarannà despert i summament curiós sempre s’ha sentit empesa a conquerir el major domini de les seves
habilitats artístiques, uns laboriosos passos que l’han
portat a participar de diferents presentacions de les

seves realitzacions plàstiques tant a nivell personal
com col·lectivament; tot sumant un recorregut que
va més enllà de Casa Nostra, passant fins i tot per
Finlàndia.
Ara bé, per a aquesta avinentesa, l’exposició “Tenien
ales per volar” ve a ser –diguem- la posada en escena de tot un sumari d’imatges de velles postals,
curosament recuperades i ordenades, orientades a
unes detallades consultes; un valuós material documentat, al cap i a la fi, amb el qual l’autora -aquesta
artista- es proposa de comunicar i donar veu al que
és un testimonial arxiu sol·lícit de voler abandonar
la foscor dels armaris. És a dir, Sol Vidal un bon dia
gràcies a la troballa accidental d’un antiquíssim lligall de cartes postals –correspondència entre familiars i amics de dos joves mecànics
de l’aeronàutica, els germans Virgili
i Josep Novell- va sentir-se delerosa de descobrir-les, investigar-ne
la procedència de les mateixes; i, al
capdavall, sobretot retornar-les a la
vida. Efectivament, des del seu imaginari artístic i creatiu aquest descobriment va anar agafant forma tan
bon punt com ella s’anava inspirant
per a modelar un enginyós diàleg de
convivència entre les imatges il·lustrades en aquelles postals i les seves
habilitats pictòriques, donant lloc a
una transformació resoltament insuperable: un prodigiós experiment
plàstic que juga amb acrílics i grafit
bo i manejant hàbilment una reiterada superposició de capes. Tota
una obra que, avui, ens convida a la
cognició de fins a quin punt és possible donar veu a unes fràgils imatges tants anys emmudides.
I així comença el relat d’una exposició en la que se’ns dóna conèixer
una correspondència habitual, situada entre els anys 1909 i 1914, una
narrativa que més enllà dels aspectes tècnics dels primers aparells de
l’aviació i de tot el seu procés evolutiu, en l’àmbit dels pioners de l’aeronàutica, ens convida a situar-nos en
els principals esdeveniments d’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

no menys que interessant període. I és aquesta correspondència tan llargament silenciada el punt de
partida per a un enginyós procedir creatiu i artístic,
la seva més completa experimentació, aquesta connexió entre unes imatges del passat i el seu propi gest
de dibuixant i pintora. En aquest sentit, queden més
que validades les paraules de Vidal: “Per a aquest
projecte m’he servit de les imatges i els he donat vida
ordint-les com si es tractés d’un teixit, emplenant-les
de capes de dibuix i de pintura superposada; com si
de confeccionar un collage cartogràfic es tractés”. El
resultat, una oportuna mostra pictòrica que apunta a
ser un merescut homenatge a l’univers de l’Aeronàutica, des de la mà creativa d’una consolidada artista.
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Un western atípic
Estrena • Uno de nosotros

REDACCIÓ/

D

esprés de la pèrdua del seu
fill, l’ex-xèrif George Blackledge (Kevin Costner) i la
seva dona Margaret (Diane Lane) decideixen abandonar el seu ranxo de
Montana per a anar a rescatar al seu
jove nét de les urpes d’una perillosa
família que viu lluny de la llei en l’estat de Dakota, la matriarca dels quals
és Blanche Weboy (Lesley Manville).
Quan els troben, descobreixen que la
família Weboy no té cap intenció de
deixar anar al seu nét, per la qual cosa
George i Margaret no tenen una altra
opció que lluitar per la seva família.
El film, escrit i dirigit per Thomas
Bezucha, està basat en la novel·la homònima de Larry Watson.
El punt de partida ja és una decla-

ració d’intencions. Els protagonistes
Kevin Costner i Diane Lane no són
dos qualssevol. Són dos actors ressonen i reverberen, en la imaginació del
públic. Són dues glòries i a més velles.
Que no velles glòries. Però bàsicament són els heralds d’un temps en
el qual les coses eren de debò: l’amor
era incondicional, la justícia era un
assumpte d’honor i les muntanyes
de Montana eren altes i, com diria la
cançó, nevades.
El resultat és un western atípic de pur
típic; un western coratjós, àrid, punyent i amb aquest sabor mig agre mig
dolç dels plaers culpables. Un western
clàssic amb un toc crepuscular, ambientat no en el llunyà Oest del segle XIX
sinó en els més pròxims anys cinquanta del XX. Amb cavalls, rifles i pistoles;
violència, família i conquesta...

Reivindicació de la vellesa La felicitat

Cicle Gaudí • My mexican bretzel

A Tous • Y llovieron pajaros

RICARD FUSTÉ/

E

l dijous 17 de juny, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema
i dintre del Cicle Gaudí, el
Cineclub presenta la producció del
2019 My Mexican Bretzel, dirigida
per Nuria Giménez Lorang.
Un dels títols més aplaudits de la
temporada, My Mexican Bretzel és
(o sembla) un documental construït
a partir de filmacions casolanes en
8 i 16 mil·límetres que mostren els
viatges d’un matrimoni burgès, els
Barrett, en els anys de la postguer-

REDACCIÓ/

T

res ancians viuen com a ermitans en el bosc, allunyats de la
resta del món. Mentre al seu
voltant greus incendis acaben amb la
zona, ells continuen amb la seva vida.
Però la seva tranquil·litat es veu sacsejada amb l’arribada de dues dones:
una octogenària que ha passat tota
la seva vida institucionalitzada erròniament, i una jove fotògrafa que
arriba amb la intenció d’entrevistar

els supervivents de la regió amb els
pitjors incendis de la zona. Aquesta
és una història sobre com els destins
s’entrellacen, sobre com l’amor pot
sorgir a qualsevol edat i sobre com
nova vida pot sorgir fins i tot en el
més remot dels llocs.
Y llovieron pájaros és una pel·lícula
intimista que sap com arribar al cor a
través de temes universals com el pas
del temps, els traumes del passat i la
reivindicació de la tercera edat més
enllà de les barreres físiques.

ra europea. Acompanya a les imatges
el diari íntim de Vivian Barrett, una
successió de profundes i reveladores
reflexions, inspirades pel llibre d’un
filòsof hindú. Però llavors ja no estem exactament davant d’un documental i l’obra, que juga amb els límits de la realitat i la ficció, esdevé
un melodrama a l’estil de Douglas
Sirk. O no?
En fi, no voldria espatllar el factor
sorpresa d’un film tan fascinant com
insòlit que ha de servir per clausurar
amb nota la temporada prevacances
del Cineclub i del Cicle Gaudí.
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EXPEDIENTE WARREN
Estats Units. Terror. De Michael Chaves. Amb
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sterling Jerins,
Retorn del matrimoni de canviats de nom demonólogos
format per Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera
Farmiga) que investiguen fenòmens paranormals. Un cas
real en els expedients dels Warren en 1981, en la qual un
home acusat d’assassinat va al·legar en el seu defensa que 43
dimonis li van posseir per a cometre el crim..
CRUELLA
Estats Units. Comèdia. De Craig Gillespie. Amb Emma
Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser
Explora els rebels començaments d’una de les vilanes més
conegudes del cinema i famosa per la seva elegància: Cruella de Vil. Ambientada al Londres dels anys 70, en plena
revolució del punk rock, la pel·lícula mostra a una jove estafadora anomenada Estella, així com la sèrie d’esdeveniments
que la porten a assumir el seu costat malvat i a convertir-se
en l’estrident i venjativa Cruella.
Y LLOVIERON PAJAROS
Canadà. Drama. De Louise Archambault. Amb Kenneth
Welsh, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte,
Aquesta és la història de tres ancians que han triat retirar-se
del món i viure en els boscos del Canadà. Al mateix temps
que un gran incendi amenaça la regió, algú arriba fins al seu
amagatall: una jove fotògrafa que busca a un tal Boychuck. I
no és l’única. Poc després, una dona de més de 80 anys apareix com una brisa lleugera que esvalotarà les seves vides.
RIFKIN’S FESTIVAL
Estats Units. Comèdia De Woody Allen. Amb Wallace
Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel
Un matrimoni estatunidenc acudeix al Festival de cinema
de Sant Sebastià per treball d’ella. El marit, Mort, sospita que
la seva dona està tenint un affaire amb un jove i aclamat
director de cinema francès. Però la seva preocupació disminueix quan s’encapritxa d’una atractiva mèdic espanyola que
li tracta en una consulta
SUEÑOS DE UNA ESCRITORA EN NUEVA YORK
Canadà. Drama. De Philippe Falardeau. Amb Sigourney
Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth,
Finals dels anys 90. Joanna, una jove que somia amb ser una
gran escriptora, aconsegueix treball en una de les principals
agències literàries de Nova York com a ajudant de la directora. Entre altres tasques, Joanna ha de respondre les nombroses cartes que envien els fans d’un dels escriptors de la
signatura, el mític J.D. Salinger, autor de “El guardià entre
el sègol”. Apartant-se del protocol, Joanna imprimirà a les
seves respostes un caràcter molt personal...

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
UNO DE NOSOTROS
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:30
SUEÑOS DE UNA ESCRITORA
EN NUEYA YORK
Dv: 19:30
Ds: 19:30
Dg: 17:00
MY MEXICAN BRETZEL (Cicle
Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
Y LLOVIERON PAJAROS
Ds: 17:30
Dg: 19:05
RIFKIN’S FESTIVAL
Ds: 17:30

DESPIERTA FURIA
Estats Units. Acció. De Guy Ritchie. Amb Guy Ritchie, Ivan
Atkinson, Marn Davies. Remake: Nicolas Boukhrief,
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.
UNO DE NOSOTROS
Estats Units. Thriller. De Thomas Bezucha. Amb Kevin
Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart,
Després de sofrir la pèrdua del seu fill, el xèrif jubilat George
Blackledge i la seva dona Margaret deixen el seu ranxo en
Montana per a tractar de rescatar al seu nét a Dakota. El nen
està sota la tutela de la poderosa família Weboy. La matriarca Blanche Weboy, després de descobrir les intencions dels
Blackledge, decideix fer tot el possible per a impedir que el
nen torni amb els seus avis
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/EXPEDIENTE WARREN
Dv a Dg: 17:00/19:20/21:40
Dll i Dt: 17:00/19:20
1/UN LUGAR TRANQUILO (PARTE2)
Dc i Dj: 17:00/19:10/21:20
2/CRUELLA
Ds a Dll Dc i Dj: 17:30/20:30
Dt: 17:20
2/CRUELLA (VOSE)
Dt: 20:20
2/DESPIERTA LA FURIA
Dv: 18:05
2/BOPN JOVI FROM ENCORE NIGHTS
(VOSE)
Dv: 20:30
4/ EXPEDIENTE WARREN
Dc i Dj: 17:05/19:20/21:40
4/ LA ABEJA MAYA
Dll i Dt: 17:45
4/ DESPIERTA LA FURIA
Dv: 17:10
4/ CRUELLA
Dv i Ds: 16:30/19.30
Dll i Dt: 19:40
4/ UN LUGAR TRANQUILO
Dv: 20:10
4/ UN LUGAR TRANQUILO (parte2)
Dv: 22:05
5/EXPEDIENTE WARREN
Dv i Dll: 18:20/20:40
Ds i Dg: 16:00/18:20/20:40
Dt: 18:20
5/EXPEDIENTE WARREN (VOSE)
Dt: 20:40
5/ UN LUGAR TRANQUILO (parte2)
Dc i Dj: 17.40/19:50/22:00
6/DESPIERTA FURIA
Ds i Dg: 16:15/18:50/21:30
Dll: 18:00/20:30
Dt: 20:30
6/DESPIERTA LA FURIA (VOSE)
Dt: 18:00
6/LA ABEJA MAYA
Dc i Dj: 18:00
6/CRUELLA
Dv: 18:00/21:00
Dc i Dj: 20:00
7/LA CASA DEL CARACOL
Dv a Dg: 17:25/19:40/21:50
Dll i Dt: 18:45/20:50
Dc i Dj: 17:20/19:40/21:50

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

LA NOVA
RX 20

8/LA ABEJA MAYA
Dv: 17:05
Ds i Dg: 16:05
8/CRUELLA
Dv: 19:00
Dll i Dt: 18:15
8/SPIRAL SAW
Dv: 22:00
Ds i Dg: 20:00/22:00
Dll i Dt: 21:00
8/UPSSS! AHORA DONDE ESTA NOE
Ds i Dg: 18:00
8/EL OTRO GUARDAESPALDAS
Dc i Dj: 18:30/21:00

ELECTRITZANT
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Les millors Sèries

Quién mató a Sara?, la venjança se serveix freda
L’aposta mexicana de Netlix (després del pas de la trama de Narcos per aquest país) són dues temporades d’un thriller amb actors prou coneguts, amb ritme, acció, romanticisme i una miqueta de culebrot...

S

èrie mexicana de dues
temporades, la segona
estrenada el passat mes
de maig. 18 episodis. Després
de 18 anys d’empresonament
injust, Alex Guzmán és alliberat amb el pla perfecte per
descobrir qui va matar la seva
germana Sara i per què la família Lazcano el va culpar del
crim. El que no sap és que la
recerca de proves el portarà
per un desviament molt més
perillós del que imaginava.
Quan finalment s’enfronti a
l’autèntic culpable, Alex desitjarà no haver buscat la seva
venjança.
Quién mató a Sara? és l’aposta
mexicana de Netflix estrenada a l’inici de la pandèmia, el
març de l’any passat. Creada
per José Ignacio Valenzuela, és
una proposta curiosa, gairebé
un híbrid entre el thriller i el
culebrot sobre un home que
recupera la llibertat després
de passar 18 anys a la presó
per un crim que no va cometre. Ara buscarà aclarir el que
realment li va passar a la seva
germana, buscant a més venjar-se de la família responsable de tots els seus mals.
Això porta al fet que els salts
temporals siguin constants a
Quién mató a Sara? per inten-

Híbrid entre el thriller i el culebró sobre
un home que recupera la llibertat després
de passar 18 anys a
la presó per un crim
que no va cometre.
tar jugar amb la incertesa de
l’espectador sobre què va provocar la mort de el personatge
interpretat per Ximena Lamadrid. De fet, la sèrie sembla estar més interessada en els detalls del que va passar, que en
jugar realment a la distracció
sobre la identitat del responsable, quelcom que xoca una
mica amb la seva tendència a
l’excés i l’abundància de girs,
probablement pensant que
aquests cops narratius són vitals per no perdre l’atenció de
l’espectador.
Des dels primers minuts de
Quién mató a Sara? crida
l’atenció aquesta tensió interna que marca la sèrie, a
cavall entre el thriller pur i el
culebrot més deslligat. En el
visual, sembla tot decantar-se
més en la segona direcció,
optant per un estil lluminós
i una mica pla probablement

per ressaltar la vida de luxe de
part dels protagonistes però
que no acaba d’encaixar del
tot bé amb el misteri que se’ns
planteja.
Aquí és com si la sèrie volgués
ser una cosa que no acaba
d’encaixar del tot amb el que
proposen els seus guions.
I és que és cert que en tot culebrot sol haver una mica de
thriller, però això és una cosa
que sol aparèixer pel camí,
amb alts i baixos bastant clars
perquè altres gèneres -sobretot el romàntic- vagin guanyant presència segons ho
requereixi l’ocasió; aquí des
del primer moment s’aposta
perquè sigui l’eix vertebrador i
mai es deixa en un segon pla...
Quién mató a Sara? aposta en
tot moment per la intensitat
per intentar mantenir interessat a l’espectador en allò que
passa. Per aquí encerta, ja que
és molt difícil avorrir-se amb
la sèrie, fins i tot encara que

Des dels primers
minuts de Quién
mató a Sara? crida
l’atenció aquesta
tensió interna que
marca la sèrie, a
cavall entre el thriller pur i el culebró
més deslligat.
els seus responsables no acabin
de trobar un tot idoni per explorar el que explica.
Estem davant d’una sèrie evidentment desequilibrada que
confia més en que passin coses
de forma constant -ja sigui traïcions, sexe o veritats que surten
a la llum-, aportin o no realment alguna cosa a l’evolució de
la sèrie, ja sigui per innecessaris
o perquè el gir que proposen
ja ens ho hem vist venir molt
abans.
Què li queda llavors a una sè-

rie que camina en tot moment
entre dos estils aparentment
contraposats donant diversos
passos en fals? El ritme. De vegades un simplement vol passar
una estona entretinguda, sense
importar-li massa com aconseguir-ho, i aquí Quién mató
a Sara? compleix precisament
pel fet de no acabar de decantar
mai obertament per voler ser
alguna cosa molt concret.
És veritat que això no permet
grans lluïments al seu repartiment, on no hi ha una gran
diferència entre aquells que ho
fan millor i els que amb prou
feines transmeten res a l’espectador perquè es tendeix a aconseguir aquesta uniformitat que
en el narratiu es procura esquivar a cada pas.
En definitiva, estem davant un
còctel aparentment impossible
que sap entretenir. No tant com
per veure la sèrie en una tarda,
però està bé.

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. Pietat que empeny a fer companyia als miserables / 2. Tranquil·litza
pel mal estat de l’alpaca. Emprenya, i se’n surt / 3. Romania sense cap mirament. Com a
equip és inferior, però no per qualitat. Mitja parella / 4. Paradigma de l’egtarim. I en el
mateix sentit, monopoli a repartir entre dos / 5. Com a temps previst, gens bo, més aviat
ventós. Rastres dels ibers a tots els bars / 6. L’altra mitja. Morrals per a bestiar amb gustos
cervesers / 7. Lliçó bàsica sobre la premsa reaccionària. Tan boirosa que una contracció la
faria deletèria / 8. Doni el ranxo als cavalls a mig apallissar. Paga els confidents sense donar
la cara / 9. Relat sense vocals. Vocabulari per desmuntar el clixé. Estrena despentinada /
10. Deixem anar. Podria quedar oscat, si no fos per la proximitat / 11. De cara a barraca.
Clients de servei públic. La pífia / 12. Costerut, com tota reculada. Arramba a recer d’una
empresa protectora / 13. Si és sexual, no la trobaràs, a l’illa. Un malalt al cor de la filla.
VERTICALS: 1. Només la separa de la plantofada una mica de velocitat. Resposta malagradosa i felina al ciclista barrut / 2. Aspiri a funcionari. Buida per dins com una lambada
mal ballada / 3. Mil menys un. Diu que sí, que d’acord, que està bé. S’acaben la carn / 4.
Ceràmica italiana d’imitació aràbica i denominació balear. Embolicat per la mala tuna / 5.
Per dintre del ficus. Unitats de comptabilitat insomne. Fa córrer més la brama / 6. Arbre
costaner molt celebrat a Madrid. O són dels lemúrids o dels lemuriformes o dels lemuroïdeus / 7. Ve sense ni cinc. Se salta el subjecte. Les tres primeres del sistema / 8. Citröen
fet malbé per un ocell de nas gros. Mesura somiada pel jugador de rugbi / 9. Foguera elevant-se cel amunt. Moviment de contesta típic de la dreta / 10. Molts s’hi llancen perquè
hi veuen el paradís de bat a bat. De l’os al cossi / 11. Parella d’asos. Són coses d’óssos, això
d’imitar les monges. Centre històric d’Oslo / 12. Combinacions químiques amb aspecte de
ferro vell. D’austríac re, més aviat argentí.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt
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Ajuntament
de
Masquefa

El municipi de Masquefa

E

l terme municipal de
Masquefa, de 17,06
km2, és a l’extrem
sud-oriental de la comarca.
Comprèn el poble de Masquefa, cap de municipi, part
del poble de la Beguda Alta
i nombroses urbanitzacions,
com Can Parellada, Can Quiseró, Can Valls i el Maset.
L’any 2020 el cens municipal
era de 9.402 habitants.
La primera informació que
es té de Masquefa data de
mitjan segle X: es tracta d’un
document del 963 on consta
que el comte de Barcelona es
ven el castell, el seu terme i
la parròquia de Sant Pere per
la quantitat de 1000 sous. En
aquells temps possiblement la
població estava disseminada
per les rodalies ja que en cap
moment es menciona la pre-

sència de cap nucli de població. Malgrat això, l’etimologia
de la paraula Masquefa, que
vol dir terra fèrtil, és de procedència aràbiga i fa pensar
que originàriament el castell
fou construït pels sarraïns
quan el Llobregat era un riu
fronterer entre aquests i els
cristians.
Serà ben entrat el segle XII
quan ja s’esmenta la vila de
Masquefa per primer cop que
en aquell moment pertanyia
al monestir de Sant Cugat del
Vallès. De finals dels segle XII
seria la construcció de l’església romànica de Sant Pere. A
partir del segle XVII la vila de
Masquefa deixa de dependre
del monestir per passar a ser
vila reial, sota el domini directe de la monarquia.
Els conreus són de secà i pre-

domina la vinya, seguida ja
molt de lluny pels cereals.
Del conreu de la vinya ha
derivat la indústria del vi i
del cava.
El vi masquefí porta la denominació d’origen Penedès. El
1989, la firma francesa Moët
Chandon va comprar una
finca (Mas Bernic) al terme,
on cultiva la vinya a fi d’elaborar cava. Una bona part de
la superfície del terme és improductiva i poblada de boscos de pins, alzinars i matollar mediterrani. Al municipi
es fa mercat el dimarts. El
sector dels serveis ha adquirit una importància notable,
amb el 48,16% de la població
ocupada, que en part treballa
a Barcelona i Martorell, llocs
amb els quals Masquefa està
molt ben comunicada.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE
Edifici d’estil neogòtic constituït per una única nau, amb un àmbit d’entrada (sobre
el qual hi ha el cor) i quatre capelles a cada banda (emmarcades per arcs ogivals), interconnectades entre elles a mode de deambulatori. L’edifici és rematat amb un absis
semicircular cobert amb una hemicúpula. A sobre de cada capella s’obren a l’exterior
tres finestrals (també en forma ogival) amb vitralls, essent tan sols policromats els més
propers a l’absis. La coberta, sostinguda per quatre arcs apuntats, és resolta amb un
embigat a dues aigües. En quant a la façana exterior (de caire senzill i orientada vers el
nord) en destaquen les obertures (totes elles ogivals peraltades), especialment la portalada principal. Sobre l’eix del portal s’alça un campanar de planta quadrangular, que
a diferència de la resta de la façana (pintada de color blanc) és de maó vist. Dels elements mobles de l’interior cal destacar-ne el retaule (del S. XX) que ocupa l’absis, però
especialment una pila baptismal de pedra picada provinent de l’església de Sant Pere i
la Santa Creu.
L’edifici fou construït entre els anys 1922 i 1926, prenent des llavors la parroquialitat a
la Capella del Roser. A les darreries de la mateixa època, es realçà el campanar per tal
d’instal·lar-hi el rellotge. Durant la revolució, el Comitè de Milícies Anti-feixistes Local
incautà l’edifici, donant-li l’ús de mercat públic.
Emplaçament: Entre la Vila i el Serralet, al C/ Sant Pere 11-13

CAN PARELLADA
Casa edificada a finals del S. XIX. Gran
edifici (amb planta baixa i dos pisos) de
caire senyorial, de planta rectangular rematada als extrems per sengles ales (més
altes) que s’avancen a mode de torres. La
façana, arrebossada de color blanc és trencada per múltiples obertures culminades
per arcs carpanells a la planta baixa i de
mig punt als dos pisos superiors (tot i que
hi ha també finestres adintellades). La façana principal culmina en una balustrada
amb acroteri central, on hi ha emplaçat un
rellotge de sol
Emplaçament:
Dins la urbanització a la qual dóna nom,
a l’Avinguda de Can Parellada, 17-21
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Ajuntament
de
Masquefa

Espai patrocinat per

ESGLÉSIA DE SANT PERE
I DE LA SANTA CREU
Sembla ser que s’edificà al finals del segle XII, començaments del XIII, en l’indret on antigament hi havia el
castell. És una construcció d’una sola nau, amb absis
semicircular orientat a llevant. Una cornisa motllurada
ressegueix tot el perímetre de la nau i l’absis, a partir de
la qual arrenca la volta, lleugerament apuntada i dividida
en tres trams.
L’absis de quart d’esfera està obert a l’exterior per una
finestra d’esqueixada i a ponent hi ha una rosassa amb
filigrana, d’estil gòtic. La porta principal, adovellada,
amb dos arcs de mig punt en gradació, es troba situada
a migdia. Tot l’edifici està culminat per una teulada, a
dues aigües en el cas de la nau. Aquest edifici original
romànic, que conserva algunes restes de pintura mural,
patí diverses reformes. Al segle XVI s’afegí la capella del
Roser al mur nord, que fou recrescuda al segle XVII.
El document més antic que es coneix que esmenta l’església data del 963, en que és venuda (junt amb el castell)
pel comte Mir a Ènnec Bonfill. El 998 aquest permutà
amb el monestir de Sant Cugat del Vallès el castell i la
parròquia pel castell de Gelida, iniciant un llarg període de domini del monestir vallesà. En aquest moment el
castell (actualment desaparegut) i l’església constituïen el

centre al voltant del qual creixia la vila. Amb el desenvolupament del camí ral com a
via de comunicació de cabdal importància econòmica, el nucli urbà es traslladà al seu
peu. El 1878 l’església perdé la condició de parròquia en favor de la Capella del Roser,
bastida dins la nova població.
Emplaçament: Al camí de la Rectoria, que arrenca de l’extrem NW del nucli urbà

Més de 25 anys
d'experiència
en el sector

Fabriquem tota mena de tancaments en PVC i Alumini:
Finestres, portes, portes de garatge, tanques, divisions
d'oficina, venecianes, mampares de bany, gelosies,
tendals, mosquiteres ...
C/Joan Miró · Masquefa · 08783 Tel. 667 69 71 08

www.pvcmasquefa.com

FÀBRICA ROGELIO ROJO
Edifici industrial amb una superfície total de 2.610 m2 (1.892 m2 d’ús), amb dues
naus centrals flanquejades per altres dues
de major llargada (corresponents a diverses fases, constituint una estructura d’U”),
definint un gran pati al seu davant. L’aparell constructiu és de maó, amb obertures
culminades amb arcs rebaixats, i culminació ondulada de les façanes, tot reproduint
l’estil constructiu fabril britànic propi del S.
XIX. La coberta de les diverses naus és resolta a doble vessant.
Creada el 1920 (tot i que l’empresa era ins-

tal·lada a la població des del 1892) i originalment dedicada a la fabricació de sivelles de
cinturó, la fàbrica ha estat un dels principals
motors econòmics de Masquefa al llarg del S.
XX. Durant la Guerra Civil la seva producció
fou substituïda per la de projectils per al bàndol republicà. Aquest fet provocà l’atac aeri
franquista del 22 de gener de 1939, en que es
llençaren dues bombes amb la fàbrica com a
objectiu, tot i que n’erraren el blanc.
Emplaçament:
Dins la Vila, al C/ Rogelio Rojo S/N

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); Enciclòpedia Catalana/
Ajuntament de Masquefa

www.grupocarreras.com
Tel. 93 503 68 00
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Yvonne Griley, nova directora general Montserrat programa un
cicle de concerts d’orgue
d’Afers Religiosos
per aquest estiu
ESGLÉSIA / LA VEU

A

quest dimarts al migdia el Consell Executiu ha aprovat el
nomenament de la filòloga
i lingüista Yvonne Griley i
Martínez com a nova directora general d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya. Un càrrec que depèn del
Departament de Justícia i que
escull directament la consellera, Lourdes Ciuró. Fins ara
ha exercit el càrrec de director general en funcions Xavier Bernadí. La direcció general és la màxima responsable
a l’hora d’atendre les diferents
entitats religioses establertes
a Catalunya des del Govern.

MÚSICA / LA VEU

L
Nascuda a Barcelona el 1964,
Griley és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, màster
en Funció Gerencial a les
Administracions Públiques

per ESADE i màster en Funció Directiva per l’IESE. Durant els governs del tripartit va formar part de l’equip
tècnic de la direcció general
d’Afers Religiosos.

En record de:

LORETO CASTELLVÍ VALLS
Vídua de Salvador Talló Soler
Ha mort cristianament a l'edat de 90 anys
el dia 6 de juny de 2021
Els teus fills, Rosa i Gabriel, Pepita i Antonio; nets Albert i Maria, Marc i Marina i Xavier,
i demés familiars i amics no t'oblidaran mai.
La família vol agrair les mostres d'afecte i condol rebudes.

Igualada, juny de 2021

a Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà aquest estiu un
nou cicle de concerts d’orgue
que, per segon any consecutiu, serà en format de proximitat, amb intèrprets d’àmbit local amb gran projecció
internacional. Els quatre
concerts, que tindran lloc els
dies 19 de juny, 24 de juliol,
7 i 21 d’agost, a les nou del
vespre, seran gratuïts, però
caldrà fer reserva prèvia perquè l’aforament està reduït al
50% per culpa de la pandèmia. Els concerts partiran de
la música de Johann Sebastian Bach fins a compositors
contemporanis. L’any passat, el Festival Internacional
d’Orgue de Montserrat havia
de celebrar 10 anys, però es
va aturar per culpa de la situació sanitària.
El FIOM 2021 s’obrirà el
proper dissabte 19 de juny,
a les nou del vespre, amb el
concert titulat ‘Del Barroc al
Classicisme organístic’, protagonitzat per l’Escolania, la
Capella de Música de Montserrat, i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció
de Xavier Puig i acompanyat

El primer concert
anirà a càrrec de l’Escolania i l’Orquestra
Simfònica del Vallès
a l’orgue per Álvaro Carnicero.
Els altres concerts del FIOM
2021 seran el dissabte 24 de
juliol, amb l’organista José
Luis Echechipía París, organista titular del Monestir de Leyre i promotor del
món organístic de Navarra,
acompanyat pel també navarrès Pello Ruiz Huici a
l’oboè. Serà una mostra de
la música de Bach en diàleg
amb l’òboè, i interpretaran
obres de Domenico Scarlatti, Johann S. Bach, Josep
Pla, Jesús Guridi i Ralph
Vaughan Williams.
El dissabte 7 d’agost se celebrarà el tercer concert del
Festival, en el que l’organista coreà resident a Madrid
Riyehee Hong. Finalment,
el darrer concert serà el
dissabte 21 d’agost i anirà a
càrrec de l’asturiana Susana
García Lastra, que actualment és l’organista titular
de l’església de Los Venerables de Sevilla.

SANTORAL
Juny

En record d:

Antonia Seuba Soteras

Vídua d’Isidre Guixà Carné
Va morir cristianament a Igualada, a l’edat de 91 anys, el dia 1 de gener de 2021.

D.E.P
La missa del funeral es celebrarà aquest dissabte dia 12 de juny, a les 11 del matí, a l’església
de Sant Vicenç de Castellolí.
Els seus fills Josep i Teresa Guixà Seuba, així com la seva nora: Margarita Ferrer i els nets:
Eduard i Roger, i demés família preguen que la tingueu present en les vostres oracions.

11: Bernabé; Lleó III; Adelaida .
12: Joan de Sahagun; Onofre .
13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí; Aquil·lina.
14: Eliseu; Digna.
15: Bernat d’Aosta; Benilde; Germana Cousin.
16: Quirze; Julita; Ferriol; Ilpidi
17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar

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 11:

TORELLÓ

DR. JORDI GRAELLS

P. Verdaguer, 82

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

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

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

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

Av.
Rbla.Barcelona,
Sant Isidre 11 9

Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17
DIUMENGE
13:

BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 14:

MISERACHS
Rambla Nova, 1
DIMARTS 15:

BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 16:

CASAS V.

Soledat, 119
DIJOUS 17:

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

ORTOPÈDIA CASES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

ADZET

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Hores convingudes

Ma DOLORS
CAPELLADES

De dilluns a divendres
DISSABTE 12:
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

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

• 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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Com et parles?

Roger Bascones

Ets amable amb tu mateix? El llenguatge que fas servir és positiu o negatiu?
Destaca l’optimisme o el pessimisme a les teves paraules?

C

al posar en relleu
el llenguatge com a
programador mental. És un sistema que no
tenim present de forma
conscient, tot i així, influeix directament a la nostra
realitat més propera. Així
parlem, així s’amplifica a
la nostra vida.
La Programació Neurolingüística està sent una eina
veritablement eficaç, ja sigui a nivell de comunicació personal, professional
o en àmbits de l’educació.
Per exemple: com parlem
als nostres fills quedarà
gravat al seu inconscient
i es convertirà en una creença, que pot ser positiva,
negativa, limitadora o potenciadora. Aquí hi ha el
gran què. Volem que sigui
potenciadora? Doncs s’ha
de fer un procés d’autoconeixement basat en l’autoobservació i començar a
caçar els pensaments destructius, amb menyspreu,
que incapaciten en comptes de capacitar i reconstruir la frase en positiu.
Al principi s’ha de prestar molta atenció al que
pensem o diem, després
amb la pràctica surt més
fàcil. Pensa que el resultat
és realment extraordinari: optimisme, positivitat,
capacitació, alegria, proactivitat, transformació,
autoestima, autoconcepte millorat. En definitiva,
una millor versió de nosaltres mateixos.
La següent pregunta és:
estàs disposat o disposada a fer-te responsable
de tots els canvis positius
que es poden produir en
tu? Això, definitivament,
afectarà al teu entorn i poden haver-hi canvis significatius.
Les creences poden determinar la nostra vida.
Al desenvolupar un pro-

jecte o empresa, resulta
que treballant la base ens
trobem amb una creença limitadora que té que
veure amb el mereixement
en relació a l’abundància.
Aquesta pot influir en els
resultats, ja que les creences s’implanten a nivell inconscient i tenen influència amb els automatismes,
els quals poden ser: emocionals, de comportament,
habilitats i pensaments. Et
pots fer una idea de com
poden estar afectant les
creences a la teva vida?
Si tenim un 7% conscient i
un 93% inconscient, jo em
pregunto: quant potencial adormit podem tenir?
Doncs tot aquest talent el
podem començar a despertar a través del llenguatge. És aquí on, des de
la conducta, podem veure, detectar i identificar
aquestes formes de pensament que s’expressen a les
emocions, accions i habilitats.
En qüestió de les habilitats, podràs comprovar
que algú que repeteix com
un “mantra”: No puc, no
puc, no puc... evidentment
no podrà. Farà falta motivació, iniciativa, voluntat i
un pessic d’acció per comprovar que tard o d’hora sí
podrà. Això sí, si no hi ha
focus mai sabrà si pot o no
i es quedarà al mateix metre quadrat.
Encara podem anar més
enllà: el diàleg intern i
extern pot fer canvis a la
nostra fisiologia i per tant,
a la nostra salut.
L’altre dia anava a Cervera,
a la Universitat. Quan estava buscant aparcament
amb el cotxe, un senyor
gran va creuar pel pas de
zebra. Vaig parar per donar-li pas i em va escridassar dient-me de tot.
Aquesta reacció no me

l’esperava! Em va insultar perquè no vaig passar
i li vaig cedir el pas: tota
una incongruència. Així
va marxar cridant pel carrer...
Amb aquest exemple podem fer-nos una idea de
com pot estar vivint la
vida aquest senyor. Sense
jutjar ni voler endevinar
res, sinó analitzant el llenguatge i la fisiologia de la
persona, sí que podem detectar amargor i això afecta a la nostra salut.
El primer que pot passar a
algú que té un llenguatge
negatiu és que les persones del seu voltant s’allunyin. Sabem que l’ésser
humà necessita socialitzar
i la soledat pot fer estralls
físics, emocionals i mentals. La rancúnia, la ràbia
i d’altres emocions interioritzades s’amplifiquen
al llenguatge, comportaments i creació de realitat
immediata. Poden desenvolupar malalties greus.
Baixa el sistema immunològic i les nostres defenses.
A la vegada sabem que fer
tot el contrari, parlar positiu, és un començament
important per a la nostra
transformació.
Parlar positiu, transformar els nostres pensaments i corregir les nostres conductes pot, no
sols afectar la relació amb
nosaltres mateixos, sinó
amb els altres i, sobretot,
fer un canvi substancial a
la consecució dels nostres
propòsits.
Et convido a posar atenció
i construir un llenguatge
basat en el SÍ i així, potenciar l’optimisme, l’alegria,
la vitalitat, la motivació
per créixer i, especialment,
ser conscient del canvi
produït interiorment i, en
conseqüència, a l’exterior.

Som el que vibrem
El nostre focus són les persones.
L’objectiu, que ressonin.

TRANSPERSONAL COACHING

somosomun.com
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Iván Jiménez Doncel i Mireia Garriga Cubas /

Espai patrocinat per:

Propietaris de Sensitive CBD Igualada
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“Cada vegada hi ha més estudis
investigant el potencial terapèutic
del cànnabis”

Som l’Iván i la Mireia, una parella emprenedora de 28 i 29 anys, nascuts a la província de Barcelona. Hem
passat gran part de la nostra vida visquent a Igualada i sempre teníem la idea de col·laborar amb el comerç
local. Després del desastrós 2020 i d’haver de deixar les nostres antigues feines, vàrem treure forces i vam decidir
emprendre en aquest sector, sent així la primera botiga especialitzada en derivats del cànem de la ciutat.

Q

uin tipus de productes veneu a CBD?

Venem una àmplia gamma de productes, des
de les flors de CBD natural fins a olis, càpsules,
vaporitzadors, extractes, productes cosmètics, packs per a
nínxols específics i molt més. Estem sempre a l’avantguarda del
mercat, llançant productes innovadors, exclusius i ecològics.
Tots ells parteixen de llavors de cànnabis terapèutic?
Sí, la matèria primera és sempre el cànnabis medicinal,
és a dir, la planta de cànnabis amb nivells alts de CBD i
pràcticament nuls de THC (menys de 0,2%). Així com el CBD,
el THC és una molècula de la planta de cànnabis i encara que
ambdues tinguin efectes terapèutics i medicinals, el THC
és més conegut per provocar efectes psicotròpics, és a dir,
“col·locar” als usuaris. El CBD no té efectes psicotròpics ni
efectes col·laterals, d’aquesta manera, els nostres productes
són totalment legals, controlats i benèfics, sense efectes
psicotròpics.
En alguns casos, per tant, són recomanats per metges?
Cada vegada hi ha més estudis investigant els potencials mèdics
i terapèutics del Cànnabis. En aquests estudis es comprova que
el CBD té efectes antiinflamatoris, analgèsics, antitumorals,
antiespasmòdics, entre altres. El CBD avui és almenys un bon
complement natural a les teràpies i medicaments tradicionals.
També es poden comprar sense recepta, però, no?
Justament per ser un component amb efectes col·laterals
baixos o nuls, que no alteren l’estat de consciència dels seus
usuaris i, per tant, no necessiten recepta mèdica. No obstant
això, especialment en casos de tractaments mèdics, sempre
recomanem que el pacient consulti amb un el seu especialista
abans de complementar el seu tractament amb CBD.

Quins beneficis tenen aquests productes que no tinguin
medicaments tradicionals?
Primerament dir que el CBD té molt potencial terapèutic,
però sempre cal seguir les recomanacions dels metges,
especialment en casos de malalties greus. El CBD és un
excel·lent complement natural per als tractaments mèdics i
podria substituir alguns ansiolítics o analgèsics, per exemple.
La diferència principal seria aportar efectes benèfics igual
que uns certs medicaments, però sense generar tants efectes
col·laterals.
Més enllà de productes terapèutics també n’hi ha per
utilitzar en relacions sexuals o per millorar el rendiment
esportiu? Quins són?
Per les seves propietats energètiques, ansiolítiques,
antiinflamatòries i altres més, el CBD acaba sent un potent
ingredient per a complementar uns certs productes. Tenim
per exemple el “pack sexual”, “pack esportista” o infusions
i cremes que barregen en cànem amb altres ingredients,
potenciant efectes afrodisíacs, relaxants, antioxidants i altres.
També veneu productes per a mascotes, oi?
Sí! Tots els mamífers tenim un sistema endocannabinoide que
regula les funcions essencials, com ara la pressió sanguínia, la
temperatura corporal, la freqüència respiratòria, etc. El CBD
actua en aquest sistema, ajudant a regular aquestes funcions,
sigui en humans o mascotes. A més de tots els beneficis per a
la salut animal, el CBD també ajuda molt a les mascotes amb
trastorns de comportament, com por, ansietat, agressivitat i
altres.
Són poc coneguts encara aquests tipus de productes a
Catalunya?

A causa de l’augment de recerques sobre els beneficis del CBD
i conseqüentment una major obertura legal per als productes
que l’utilitzen com a matèria primera, cada vegada són més les
persones que estan descobrint aquest fascinant cannabinoide.
No obstant això, desafortunadament moltes persones encara
tenen molt tabú o perjudici amb la planta de cànnabis, ja que
la veuen purament com una substància psicoactiva.
Hi ha països del món on tenen molta més importància?
Encara que el CBD sigui una tendència mundial, sí que hi
ha països que per les seves obertures legals tenen un mercat
bastant més madur. A Espanya, Sensitive CBD és pionera en
aquest segment i té en les marques que estan en aquests països
més desenvolupats un reflex del seu propi potencial.
Per què vau decidir instal·lar-vos a Igualada?
Igualada és la nostra ciutat natal. Ens agrada Igualada. Després
de veure les primeres botigues de Sensitive CBD a Barcelona,
vàrem pensar que això és el que li feia falta a la ciutat, conèixer
la cara més medicinal de la planta del cànnabis.
Fa anys que ens informem i formem en el sector cannàbic
de manera autodidàctica. Per això, després de comprovar
la manca d’informació veraç i de qualitat sobre el cànem a
Igualada, vam decidir obrir el nostre propi negoci al C/
Custiol, de la mà de la franquícia Sensitive CBD, on eduquem
i assessorem les persones, en els usos i característiques
terapèutiques de la planta, allunyant-los així del mercat negre
i de productes no aptes per al consum medicinal.
Quin és l’horari de la botiga d’Igualada?
L’horari és de les 11 del matí fins a les 14:00 i a la tarda de les
16:00 fins a les 20:30 del vespre.
Marc Vergés Albareda @marcverges8

El rebut de la llum o la recollida de signatures contra els indults és el soroll per ofegar el terrabastall de l’allau que avança muntanya avall
i amenaça esberlar el dic judicial. Hi ha por que el Tribunal Europeu faci “un Otegi” i trinxi l’honorabilitat Suprema del país. Parlar de
generositat i concòrdia és una ironia, perquè la repressió no para d’endegar procediments, recollir fiances milionàries i involucrar a més i
més gent. Els de ‘la Raó’ comencen a fer comptes per endevinar quan poden els togats d’Estrasburg contradir els de Madrid que porten una
molesta corbata que se’ls ha pujat al coll. Clar que molts defensors de la pàtria han fet bandera d’aquest atribut, com el brau d’Osborne.
Diuen per l’altiplà que ‘l’aixecament de l’1O va ser molt greu’, però molts catalans encara no s’ho creuen. Només saben del 18J, però del
36. Dues perspectives diferents. Ni coincideixen en la valoració i autoria del 23F. Malgrat tot, tothom sap de què es parla. Rebel·lia, sedició,
desobediència... No és un ull de poll que molesta a la sabata, sinó un gra que incomoda els ‘ben asseguts’ i només deliren per ‘d’extirpar-lo’,
però que no para de créixer.

