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79€
lents incloses

Promoció vàlida de l’1 de gener al 31 de març de 2022. Les ulleres promocionades portaran sempre lents monofocals orgàniques bàsiques, 
1,50 blanques, sense cap tractament. Graduacions compreses en els rangs d’estoc dels proveïdors de la línia Vistasoft d’Opticalia. Els rangs 
són: esfera: +/- 4.00 diòptries; cilindre: +/- 2.00 diòptries. La col·lecció de muntures seran de la marca Pull&Bear, models seleccionats per a 
aquesta promoció. Els productes sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals UE 2017/745 i RD 1591/2009.

Ulleres 
progressives

179€
de marcades de

Promoció vàlida de l’1 de gener al 31 de març de 2022. Lents progressives Vistasoft Basic 1,50 amb 
tractament antireflector AR. Graduacions compreses en els rangs de fabricació dels proveïdors de la línia 
de lents Vistasoft d’Opticalia. Muntures de les col·leccions exclusives d’Opticalia: Mango, Pepe Jeans i 
Pull&Bear. Altres muntures, lents i/o tractaments, consulteu a l’establiment òptic. Els productes sanitaris 
objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals UE 2017/745 i RD 1591/2009.
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L’EDITORIAL

Prenent consciència
Cada vegada més la ciutadania, i en especial 

els més joves, van prenent consciència que 
vivim en un món que no és nostre, que hi es-
tem de pas i en fem ús, però que hem de cui-

dar per a les generacions que vindran. Fins no fa tant 
semblava que no hi havia límits per a l’explotació i que 
els recursos eren inesgotables, però ara ja es veu que si 
no hi ha cura, el futur haurà d’enfrontar problemes de 
difícil solució, per la contaminació de l’aire i l’aigua.
Aquesta mentalització 
també ha arribat a les ad-
ministracions i moltes són 
les entitats que treballen 
de valent per fer, demanar, 
exigir i donar exemple de 
com s’han de fer les coses. 
Un pas signi�catiu a casa 
nostra ha estat el conjunt 
que es con�gura amb 
l’anella verda, la millora dels parcs urbans i l’arbrat de 
places i carrers. Igualada, que ha fet de la ciutat una 
de les més verdes de Catalunya, convidant a tothom a 
fer una vida més sana i més propera a la natura. Tant 
el govern, com l’oposició semblen d’acord en continuar 
treballant-hi, tot i les habituals picabaralles sobre si es 
fa bé o es podria fer millor.
Demà s’inaugura el nou camí �uvial de la riera d’Òde-

na i es farà una neteja d’un segment de la llera del riu 
Anoia, endegada per ‘Igualada pel clima’. Una bona 
iniciativa que es durà a terme sota la zona del tanatori, 
molt afectada per la sortida d’un col·lector que aboca 
directament i que escampa tovalloletes i altres produc-
tes que la gent tira pel vàter de casa seva.
Són feines per reparar excessos ja comesos, però s’hau-
ria d’evitar que es produïssin. El clavegueram no és el 
lloc per eliminar segons quina mena de productes. 

Avui es fan accions 
correctores de mals hà-
bits i es treballa poc a 
corregir els problemes 
a l’origen. Només cal 
veure el tema dels resi-
dus sòlids que van a les 
escombraries. Es parla 
molt de recollida se-
lectiva i d’obligar a fer 

a les cases el treball de tria i classi�cació, però poc es 
treballa en la reducció dels envasos dels productes que 
es compren en els supermercats d’alimentació i dels 
que van amb qualsevol mena de producte. Tones de 
residus de difícil eliminació s’aboquen als rius i van a 
parar al mar. També volums enormes que van a plantes 
i abocadors que ningú vol a la vora. La qualitat medi-
ambiental és cosa de tots. 

Avui es fan accions 
correctores de mals hàbits

 i es treballa poc 
en corregir els problemes 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, ha dit “Els moviments po-
lítics, avancen quan parlen més del 
país, que de sí mateixos.”

Antonio Gallego, diputat de Vox al 
Parlament, va deixar anar “Qué hijo 
de puta” referint-se a l’orador. La 
Presidenta del Parlament va demanar 
que retirés el comentari i el diputat 
va accedir “Jo demano disculpes per 
l’insult, efectivament, però han d’en-
tendre, i vostè la primera, que no és 
normal que el President de la Gene-
ralitat de Catalunya en cada sessió 
ens acusi de nazis.”

John Ho�man, Ceo de GSMA, or-
ganitzadora del Mobile World Con-
gress, ha dit “Hem ajudat que Bar-

celona sigui plaça d’emprenedors, al 
MWC calculem que vindran entre 
40.000 i 60.000 participants i més de 
1.500 empreses.”

Víctor Lapuente, catedràtic de cièn-
cies polítiques de la Universitat de 
Göteborg, ha comentat la quali�ca-
ció de “democràcia defectuosa” que 
fa d’Espanya �e Economist  dient 
“Això deriva d’unes institucions for-
tament polititzades i dominades pels 
partits que governen en cada mo-
ment, des dels ajuntaments �ns a les 
comunitats autònomes i el govern 
espanyol. També hi té molt a veure la 
no renovació del Consell del  poder 
Judicial”. 

‘Martínez-Echevarria y Rivera, 
abogados’, van decidir acomiadar a 
Rivera i Villegas, els dos advocats 
que van deixar Cs per anar al sector 
privat perquè “ja fa temps que se’ls 
avisava pel seu baix rendiment”.

Josep Gonzàlez-Cambray, con-
seller d’Educació, davant de l’allau 
de crítiques pels canvis de dates de 
l’inici de curs escolar, ha a�rmat que 
“si haguessin portat a debat amb sin-
dicats i comunitat educativa el can-

vi del calendari la decisió no estaria 
presa. La Generalitat garantirà la pre-
sencialitat gratuïta a tots els alumnes, 
al marge de la renda, �ns a les 16:30 
hores durant tot el mes de setembre”.

Santiago Abascal, líder de Vox,  ha 
dit sobre el resultat de les eleccions 
a Castella i Lleó, “Ens havien enviat 
al racó i el mandat és clar. Posarem 
el nostre programa damunt la taula. 
Juan García-Gallardo, ja fa olor a vi-
cepresident.”

Alfonso Fernandez Mañueco, cap de 
llista del PP, diu que “hem guanyat les 
eleccions a Castella i Lleó i comença-
rem les converses per formar govern 
amb tots els partits per a la formació 
del govern.”

Pere Aragonès, President de la Gene-
ralitat, ha dit que “Per aconseguir la 
independència sabem que més tard o 
més d’hora haurem de passar per un 
procés de negociació. Per tant, apro-
�tem l’oportunitat que ara se’ns obre. 
Cal abandonar el tacticisme, retrets i 
descon�ances que debiliten la posició 
negociadora i entendre que no hi ha 
una manera bona i una de dolenta de 
ser independentista”.

Blocatge
He posat aquest títol expressament per 
cridar-vos l’atenció sobre la característi-
ca principal d’aquest mot: la tensió en-
tre la versió suposadament patrimonial 
(blocatge, precisament) i la suposada-
ment moderna (bloqueig). La primera 
desperta força reticències entre els par-
lants, que en la llengua oral es decanten 
molt majoritàriament per l’altra.
Però ves per on aquest bloqueig/blocat-
ge que el president de la Generalitat ha 
reviscolat amb les declaracions sobre la 
taula de diàleg és un bon exemple (gai-
rebé diria un exemple exemplar) de �ns 
on es pot arribar amb convicció i perse-
verança, perquè en qüestió de ben pocs 
anys el corrent restituïdor ha aconseguit 
escampar amb molt d’èxit el verb blo-
car, apro�tant la potència de les xarxes, 
i en conseqüència fer recular bloquejar, 
que serien els equivalents verbals dels 
dos substantius. L’argument brandat era 
que la majoria de les nostres llengües 
germanes només tenen la forma consi-
derada tradicional (bloquer, bloccare...), 
però curiosament les dates no ho ava-
len. Al CDLG, per exemple, bloqueig
i bloquejar són datats el 1803, mentre 
que bloc seria un segle més modern: 
1905. I blocar... ni tan sols té data. Si 
es fa la cerca en un diccionari històric 
com l’Alcover Moll, encara pitjor, per-
què blocar ni hi apareix. Cal suposar, 
doncs, que l’operació de falsa restitució 
obeïa més a criteris estilístics que no 
pas històrics; cosa que no impedeix que 
sigui de justícia reconèixer l’èxit que ha 
tingut, �nalment determinat pel meca-
nisme lingüísticament més e�caç, que 
és el costum: a còpia de veure el verb i 
el substantiu, els hem assumit amb na-
turalitat i ara ja diem “Bloco al primer 
insult” o “M’ha fet bloc” sense di�cul-
tat. Circumscrits, això sí, a la llengua 
escrita.
L’altra cosa interessant d’aquesta famí-
lia tan curteta (no arriba a la desena de 
derivats) és l’origen. Perquè bloc prové 
(previ pas pel francès) del neerlandès 
blok, ‘tronc tallat’, i això explica el petit 
ventall semàntic del terme: del bloc de 
pedra al de paper que serveix per es-
criure, �ns al grup de persones unides 
per a una �nalitat (que sovint veiem 
com a denominació de partits polítics) 
o els arxiconeguts blocs de cases o de 
pisos.
Cal dir, �nalment, que la coincidència 
amb la segona accepció del mot (‘Pàgina 
web, generalment de caràcter personal...’) 
és una mera casualitat ortogrà�ca, i de fet 
l’homogra�a amb el bloc de sempre en va 
retardar força l’aprovació, quan es discu-
tia si era millor mantenir la g de l’original 
(weblog/blog). D’aquí neix, per tant, l’ac-
tual blocaire, tanmateix, encara no reco-
negut per l’autoritat normativa.
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La Fundació FOESSA ha fets públics els 
resultats de l’enquesta sobre integració 
i necessitats socials 2021. Es tracta de 
l’Informe sobre Exclusió i Desenvolu-

pament Social a Catalunya que Càritas prendrà 
com a base sociològica �able per dissenyar les 
seves estratègies d’incidència en la pobresa, la 
marginalitat i l’exclusió de ciutadans en el nos-
tre territori català. Re�ecteix un treball de camp 
que es va dur a terme entre els mesos de març i 
maig del 2021 i que tenia per �nalitat veri�car 
com la crisi causada per la pandèmia de la Co-
vid-19 està afectant la integració social al nostre 
país. L’exploració s’ha centrat en vuit dimensions 
bàsiques: ocupació, consum, participació políti-
ca, salut, educació, habitatge, con�icte social i aï-
llament social. D’aquesta manera s’obté un índex 
sintètic d’exclusió social que permet d’avaluar les 
capacitats i les oportunitats de les persones per 
participar de manera integradora en la societat. 
I es constata que la crisi sanitària de la pandè-
mia també ha deixat a Catalunya una profunda 
empremta que agreuja les perspectives ja a curt 
termini. 
Els tres grans eixos d’exclusió són l’econòmic, el 
polític i de ciutadania, i el relacional. Citem el 
comentari de les dades més rellevants: “(...) el 
36,7% de la població catalana es veu afectada per 
l’exclusió en l’eix econòmic; el 53,3%, per l’exclu-
sió en l’eix polític i de ciutadania, i el 15,9%, per 
l’exclusió en l’eix relacional. Des del 2018, a més, 
les situacions d’exclusió han crescut en les tres 
dimensions: en efecte, enfront del descens dels 
percentatges de població afectada per les situa-
cions d’exclusió social que va tenir lloc entre el 
2013 i el 2018 tant a Catalunya com en el conjunt 
d’Espanya, entre els anys 2018 i 2021 ha passat el 
contrari, i ha augmentat el percentatge de pobla-

ció afectada per situacions d’exclusió en els tres 
eixos analitzats. A Catalunya, el deteriorament 
ha estat considerablement més gran, ja que re-
gistra increments superiors al conjunt d’Espa-
nya en set de les vuit dimensions analitzades” 
(p. 15). En termes concrets, els problemes més 
freqüents es refereixen a la inestabilitat laboral, 
la pobresa, les despeses excessives d’habitatge i 
l’accés als medicaments. Aquestes di�cultats de 
primera necessitat ja afecten gairebé el 15% de 
la població catalana. L’informe també revela que 
aquesta exclusió creixent incideix clarament en 
la població sense ingressos i que viu en àrees ur-
banes, en llars encapçalades per menors de 45 
anys i entre la població estrangera. I no cal dir 
que la covid-19 ha sacsejat fortament el mercat 
laboral i ha augmentat la inestabilitat i la preca-
rietat. Pel que fa a l’exclusió de l’habitatge, el 2021 
va afectar el 29,4% de les llars catalanes i el 35,3% 
de la població, tot castigant molt més Catalunya 
que la resta de l’Estat.
En els índexs d’exclusió també té un pes molt 
important el caràcter sociosanitari de la crisi que 
va començar el març del 2020. Els problemes de 
salut s’han afegit i han actuat sinèrgicament amb 
els problemes econòmics, els problemes laborals, 
els problemes d’habitatge i els problemes relacio-
nals i d’integració en general. La incidència, per 
exemple, de contagis per covid-19 ha estat supe-
rior a Catalunya: 8.058,2 per cada 100.000 habi-
tants enfront de 7.815,5 en el conjunt de l’Estat. 
Els problemes que prevalen en aquest àmbit soci-
osanitari són la manca d’accés a medicaments in-
dispensables o pròtesis necessàries, la presència 
d’una discapacitat, malaltia crònica o patologies 
greus i la impossibilitat de seguir una dieta salu-
dable mínima de forma continuada. D’altra ban-
da, l’informe també subratlla que la pandèmia 

i la crisi associada tensen i erosionen les xarxes 
de suport familiar. S’ha duplicat, per exemple, 
el nombre de persones que tenen di�cultats de 
convivència greus i ha augmentat el con�icte so-
cial en passar del 7,2% el 2018 al 12,8% el 2021. 
Per últim, també cal esmentar el fet que la bretxa 
digital multiplica l’impacte de l’exclusió a causa 
de la distància social i la limitació dels movi-
ments i contactes entre persones, i a causa del fet 
que la manca de recursos no permet substituir 
les relacions presencials per la comunicació te-
lemàtica. L’informe revela, de fet, que el 32% de 
les llars catalanes pateix la bretxa digital, que es 
concreta no en la manca de mòbil, ordinador o 
tauleta, sinó sobretot en la no-disponibilitat de 
connexió il·limitada a la xarxa i la no-presència 
a la llar d’algú amb habilitats informàtiques bà-
siques.
Sobre aquest informe, a Càritas volem proposar 
tres re�exions: 1a) l’anomenat “estat del benes-
tar” no acaba de saber fer front a les situacions 
d’exclusió, pobresa i injusta desigualtat social 
que pateix un percentatge signi�catiu de la po-
blació; 2a) aquest fet desvetlla encara més la vo-
cació d’ajuda a les persones vulnerables i de lluita 
contra les causes de la manca de vida digna que 
Càritas sent com a entitat basada en els valors 
humans i evangèlics; i 3a) sense la sensibilitat i la 
col·laboració econòmica de ciutadans, d’empre-
ses i d’institucions públiques i privades, Càritas 
no pot dur a terme els seus projectes d’ajuda per-
sonal i d’incidència social. És per aquest motiu 
que, en un moment que ha de ser de recuperació 
de les persones i de renovació de la societat, t’in-
vitem a lluitar al nostre costat i a ajudar la causa 
de Càritas, que és la causa de la dignitat humana. 
Per a més informació ens pots trucar al 93 803 
27 47. Gràcies! 

OPINIÓ  | 3Divendres, 18 de febrer de 2022

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
Exclusió i desenvolupament social 

a Catalunya: un informe punyent

Què et sembla que s’avanci una setmana
 l’inici del curs escolar?

Bé 51,8% Malament 48,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN ORDI
Membre de la Junta Arxiprestal de 
Càritas Anoia-Segarra.



ESPAI MALLA

L’Associació Espai Malla, iniciativa destinada a la formació en no-
ves tecnologies, ubicada a l’Ateneu Igualadí i creada per les associa-
cions profesionals TIC-Anoia i disseny=igualada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Onan

Onan no és cap juga-
dor de futbol, ni de 
bàsquet, ni de cap 
altre esport d’elit; 

tampoc és un personatge de fic-
ció dels còmics manga; es tracta 
d’un personatge bíblic de l’època 

de les dotze tribus d’Israel, concretament un fill 
de Judà. A la mort del seu germà Onan, tal com 
obligava la llei del levirat, havia de casar-se amb 
la vídua; i així va succeir. Però el seu compromís 
no va ser complet, almenys en l’àmbit sexual, ja 
que quan tenia relacions sexuals mai deixava la 
seva llavor dins el si de la dona; Onan ves-
sava el semen a terra. En definitiva el món 
actual anomena aquesta pràctica coitus in-
terruptus, una manera de viure la sexualitat 
ben normal i corrent. Tanmateix, per Onan 
aquest comportament li va costar la vida; 
fou condemnat a mort.
En record d’aquest fet fariseus, moralis-
tes i preservadors de la moral recalcitrant, 
salvant les distàncies i amb les adaptacions 
conceptuals i semàntiques oportunes al 
llarg de molts segles l’onanisme o pràctica 
d’Onan s’ha identificat amb la masturba-
ció. Les religions monoteistes, judaisme, 
islamisme i cristianisme, han estigmatitzat 
i alhora condemnat aquesta pràctica sexual 
per entendre o, millor dit, per mal enten-
dre, que l’acte sexual tenia una única fun-
ció, a saber, la procreació; passant, d’aquest 
manera, per alt que Déu i la Naturalesa, va 
dotar l’ésser humà dels òrgans sexuals per a 
gaudir a banda de fecundar. Gaudir de l’ac-
ció de tocar els genitals és consubstancial 
al procés natural de coneixement del cos; és un 
fet necessari que els infants de ben petits, tan els 
nens com les nenes es toquin el penis i el clítoris 
respectivament. I així ho fan, tots ho sabem. Tam-
bé ho fan els animals, clar, naturalment.
Per a tant com és possible que la ment humana 
hagi pogut tornar tèrbola la visió dels òrgans es-
sencials per a garantir la continuïtat de la vida al 
nostre planeta; com caram la visió distorsionada, 
cínica i de banda cognitiva estreta dels moralis-
tes varen poder determinar com a pecaminós allò 
tan natural com la sexualitat a través, verbi gratia, 

de la masturbació. Costa d’entendre.
Afortunadament, per la tranquil·litat de tots i 
també per assabentar a aquell o aquella que en-
cara avui dia té algun dubte sobre la pràctica en 
qüestió, estudis científics demostren i expliquen 
que la masturbació, realitzada amb freqüència, 
comporta uns beneficis extraordinaris de benes-
tar ja que s’activen hormones com la serotonina 
i la dopamina. És ben conegut el fet que els ho-
mes que s’han masturbat de manera considerable 
tenen moltes menys probabilitats de contraure 
càncer de pròstata i que les dones que també ho 
fan assíduament dormen millor, se’ls incrementa 

la libido, se’ls disminueix l’estrès i gaudeixen de 
major autoestima.
Independentment del tipus de relació de parella 
que hi hagi establerta entre persones de diferent 
sexe o del mateix, la masturbació, no pas l’ona-
nisme, ja que aquesta nomenclatura comporta, 
de manera intrínseca, un sentit pejoratiu, esdevé 
una font complementària de satisfacció i benes-
tar psicofísic i emocional indiscutible; àdhuc evi-
dentment, per les persones que no viuen en pare-
lla, la pràctica masturbatòria representa un factor 
essencial per la seva vida sexual.

Dit això, jo soc dels que penso que cal més aten-
ció al nostre cos. És més, des del meu punt de vis-
ta i pel coneixement que tinc sobre aquest tema a 
conseqüència de moltes lectures i xerrades amb 
professionals sanitaris, puc dir amb vehemència 
i sense por a equivocar-me, que incrementar el 
joc sexual, l’autocomplaença i l’estimulació sexual 
diàriament comporta un estat de benestar perso-
nal difícilment assolible per altres camins. A més, 
hem de tenir ben present que a major autocom-
plaença menys tensió, menys agressivitat, menys 
violència. Quan l’ésser humà gaudeix i passa per 
un estat de felicitat, el temps que viu aquesta ex-

periència desprèn energia positiva que es 
manifesta en pensaments agradables, acti-
tuds equànimes i sensacions corporals sa-
tisfactòries. En definitiva l’ànima, a saber, 
la que aglutina la ment, el cos i el cor, viu de 
manera més equilibrada i correcte.
S’han de crear més espais on es faci peda-
gogia de la sexualitat sana i activa, on s’en-
senyi a la gent que cal eliminar el pudor 
sexual, per ser quelcom estèril; la vergonya 
i el tabú per tot allò relacionat amb la se-
xualitat no aporten res, ans al contrari són 
un destorb al desenvolupament personal en 
l’àmbit holístic. Estic convençut que si s’es-
tengués per tots els territoris aquesta noció, 
la vida de l’ésser humà al planeta seria molt 
millor.
Malauradament, molta gent, massa gent, 
llença al no-res diàriament hores del seu 
preciós temps per a veure televisió de bai-
xíssim nivell i contemplar programes degra-
dants com Sábado Deluxe, Salvame, La últi-
ma tentación, etc, sense ser conscients que 

aquesta mena d’emissions televisives juntament 
amb les notícies que promouen més el morbo que 
no pas la difusió informativa i l’assessorament de 
l’audiència i per acabar-ho d’adobar les imatges 
de violència extrema, són tant o més perjudicials 
que un film pornogràfic. Lamentable paradoxa: 
multitud de persones condemnen la pornografia 
per ultrapassar els límits convencionals morals i, 
en canvi, es passen hores davant la pantalla te-
levisiva empassant-se porqueries que les degrada 
psicològicament i els roba temps de dedicació a la 
complaença sexual. 
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Click Online 360

www.clickonline360.com
info@clickonline360.com
931 354 298

Ens trobaràs a:

Som una agència de màrqueting digital ubicada a Igualada i a 
Barcelona. Aquest any, coincidint amb el nostre 8è aniversari 
de trajectòria, hem renovat la nostra condició de Google Part-
ner Premier; condició exclusiva i reservada només per a un 

3% de les agències de Google Ads en l’àmbit mundial. 

Google ha endurit les condicions per poder ser Partner Premier i a 
Click Online 360 les seguim complint totes, de manera que continu-
arem amb aquest reconeixement durant el 2022.

Ser Google Partner Premier vol dir obtenir el reconeixement oficial 
per part de Google per la feina realitzada. Una feina que ha permès 
fer créixer i consolidar als nostres clients en el món digital. A més a 
més permet aconseguir assistència Premium de Google, accés a nous 
productes en format beta i avantatges pels nostres clients.

A Click Online 360 hem treballat per a empreses de diferents sectors 
i de diferents tipologies: start ups, pymes i també grans empreses. 
Entre la nostra cartera de clients destaquem grans e-commerce ubi-
cats en el sector de la perfumeria, parafarmàcia o el pàdel, que van 
iniciar-se sense recorregut i gràcies a l’estratègia i a la feina realit-
zada, aavui en dia tenen una gran presència de mercat i excel·lents 
resultats, tant en el mercat espanyol com en el mercat internacional.

No només hem obtingut aquest reconeixement tan excepcional, sinó 
que també posseïm des de fa aquests 8 anys el títol de Google Re-
gional Trainer (Ponents Oficials de Google), aquest títol s’obté des-
prés de realitzar una formació molt específica, profunda i avançada 
en Google Ads i després de superar uns exàmens supervisats des de 
Silicon Valley (Califòrnia). Bernat Tirado és qui personalment ha 
obtingut aquest reconeixement i ha ofert formació arreu d’Espanya a 
diferents universitats i meetings d’empreses.

A Click Online 360 oferim els següents serveis de màrqueting digi-
tal: Google Ads, Social Ads, posicionament SEO i creació web. Ens 
declarem apassionats de la nostra feina i tenim un tracte directe i 
constant amb el client: treballem amb una comunicació fluida tant 
interna com externa. 

Una de les claus del nostre èxit ha sigut dissenyar processos interns 
de comunicació i avaluació de projectes per enfocar en una mateixa 
direcció tot l’equip. Tots els professionals sempre estem al cas de la 
situació actual amb el client, fet que permet avaluar fàcilment la si-
tuació i veure les àrees de millora. També treballem la comunicació 
externa amb el client, si cal diària, per estar tan alienats com sigui 
possible amb els objectius de l’empresa.  Per aquest motiu la caracte-
rística principal dels nostres clients és la fidelitat.

Quan una empresa treballa amb Click Online 360 pot contractar un 
servei específic o bé tots els serveis. Quan es contracten tots els ser-
veis el que fa el client és formar de manera instantània el seu propi 
departament de màrqueting digital però amb tots els avantatges de 
tenir-lo externalitzat. El client té comunicació fluida amb l’agència 
a través de totes les plataformes digitals disponibles i pot estar en 
contacte amb el responsable de projecte o amb tots els membres de 
l’equip.

L’elaboració d’informes és clau en el traspàs d’informació, avaluació de 
resultats i presa de decisions. Per la condició obtinguda de Google Part-
ner Premier, tenim accés a informes d’última generació; dinàmics i més 
complets, per poder analitzar amb més detall els resultats del client i 
veure quina és la seva situació enfront del sector. Això, sumat a l’experi-
ència que tenim els professionals en els diferents sectors, és molt avan-
tatjós per proposar al client l’òptima estratègia per créixer com es desitja, 
sempre seguint les nostres recomanacions.

L’equip de Click Online 360

Bernat Tirado - Chief Executive O�cer (CEO) i Berta Garcia - Chief Operating 
O�cer (COO)



Estem vivint una època 
molt fosca. Qualsevol 
decisió del Parlament 
de Catalunya pot ser 

abolida per decisió d’un jutjat 
d’instrucció o fins i tot per un 
òrgan administratiu com és la 

Junta Electoral Central.
El recent cas de Pau Juvillà expulsat del seu 
escó a un diputat elegit pels electors de Lleida 
-que en democràcia és qui elegeix als seus di-
putats- amenaça de trencar definitivament el 
bloc del 52% de vots independentistes. 
La base del problema és la manca de llei elec-
toral catalana que, en no tenir-ne i com preveu 
l’Estatut d’Autonomia, quedem subjectes a la 
llei electoral espanyola i, per tant, als seus òr-
gans administratius i també als judicials.
Per què Catalunya no té llei electoral? Perquè 
mai es varen posar d’acord CDC, Unió, PSC, 
PSUC i ERC per redactar una llei pròpia de 
Catalunya. I no ho varen fer perquè tots volien 
“arrimar el ascua a su sardina”, és a dir que se-
gons fos la llei electoral de Catalunya, amb els 
mateixos vots, les forces polítiques obtindrien 
dos o tres diputats de més o de menys.
El càncer dels partits polítics catalans -i espa-
nyols a Catalunya- és que només es mouen en 
funció dels seus interessos particulars, ha fet 
que 43 anys després no tinguem una llei elec-
toral que garanteixi la sobirania del poble. 

Fixeu-vos que avui en dia ni CDC, ni UDC, 
ni PSUC existeixen però la seva ignomínia ens 
priva als ciutadans el ple exercici de la nostra 
sobirania, car qualsevol diputat o president 
que elegim, pot ser inhabilitat fins i tot sen-
se una sentència ferma. I no parlo únicament 
del president Quim Torra o del diputat Pau Ju-
villà que ja han perdut definitivament la seva 
condició, sinó també dels que com Eulàlia Re-
guant o la mateixa presidenta Laura Borràs, 
estan injustament encausats per presumptes 
faltes -que no delictes- que res no tenen a veu-
re amb el seu càrrec de diputats.
La manca d’una llei electoral pròpia ja ens va 
afectar l’any 2018 quan el guanyador de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, Carles 
Puigdemont no va poder ser investit president, 
com tampoc ho varen ser Jordi Sànchez o Jo-
sep Rull.
Si els partits independentistes que tenen majo-
ria absoluta al Parlament de Catalunya -ERC, 
Junts i CUP- no són capaços de fer una llei 
electoral de forma urgent, els catalans segui-
rem sense tenir capacitat de decisió demo-
cràtica plena i estarem en mans de les forces 
repressores es diguin Vox, Ciudadasnos, PP o 
el PSC que ja ens han aplicat el 155 “solo a los 
catalanes”.
Rememoro aquell patriota que fou Jordi Car-
bonell: “Que la prudència (en aquest cas dei-
xadesa) no ens faci traïdors”. 

El càncer dels partits polítics catalans 
-i espanyols a Catalunya- és que 

només es mouen en funció dels seus 
interessos particulars

MARIA ROVIRA
Responsable d’Urbanisme i Paisatge de la Comissió Permanent Nacional d’Unió de Pagesos

I la llei electoral? La pressa per tirar endavant els grans projectes

Manca de civisme en 
els espais d’aparcament 
reservats pels minusvà-
lids. Aquesta és una de 
les moltes  fotos fetes 
un dia qualsevol (un 
dijous al matí, en el re-
duït temps de només de 
10:00 a 12’00 h.) en la 
zona del Poble Sec en 
què els vehicles ocupa-
ven els espais reservats 
sense portar la obligatò-
ria targeta d’aparcament 
per discapacitats. 

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

Començar la casa per la teulada o posar el 
carro davant dels bous són expressions 
que utilitzem per dir que hi ha coses que 
no es fan bé. Aquestes expressions m’han 

vingut al cap pensant en quan, després de molts anys 
de reunions i d’anar amunt i avall amb els grups po-
lítics, passant per diversos governs i conselleries, 
vam aconseguir que s’aprovés la Llei d’espais agraris. 
Pensàvem que en desplegar el reglament disposarí-
em d’una eina per acabar amb l’especulació sobre els 
terrenys agraris i que tan el govern com els ajunta-
ments i les comissions d’urbanisme ho tindrien més 
fàcil a l’hora de fer la seva feina. Crèiem, en resum, 
que tindrien ben clar quins eren els terrenys agra-
ris a protegir i que caldria exposar de manera molt 
clara si s’havia de modi�car alguna cosa per interès 
públic. Però heus aquí que la conselleria que abans 
es deia d’Agricultura i que havia impulsat la Llei, ara 
hem vist com li ha girat l’esquena i ha donat suport 
al projecte de l’Agroparc Penedès.
Han començat la casa per la teulada. Fa poques set-
manes vam poder veure a la premsa el president 
Pere Aragonès, la consellera del d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural Teresa Jordà, i alts càr-
recs del Govern visitant els terrenys on es vol ins-
tal·lar aquest macroprojecte i prometent diners per 
ajudar a realitzar-ho. Una imatge que ens va cridar 
l’atenció ja que sabem del cas de moltes famílies pa-
geses que han intentat tirar endavant projectes per 
transformar els seus productes i intentar millorar la 
seva economia i se’ls ha barrat el pas per no ade-
quar-se als planejaments, han hagut d’esperar anys i 
anys per una resolució o bé han acabat tirant la to-
vallola. En canvi, sembla que ara corre pressa per tal 
de poder tancar el cas que ens ocupa, segons sembla 
per una qüestió d’interès territorial. Però nosaltres 
ens preguntem, un interès de qui?
La pagesia del Penedès té un futur complicat per en-
davant a causa del baix preu a que es paga el raïm. 
Però encara ho tindrà més difícil per culpa de la 
construcció d’un macroprojecte logístic privat, en-
cara que sigui de fruites i verdures, que ni és respec-
tuós amb el medi ambient ni vetlla ni proposa res 
pel sector primari. Darrerament ja hem tingut massa 

experiències de com reacciona el capital, sempre en 
bene�ci propi. I en aquest cas se’ns proposa un canvi 
de model que, si els qui el defensen s’haguessin mirat 
els debats del pla Territorial, veurien que no té res a 
veure amb el que es va parlar en el seu moment.
Al territori teníem les esperances posades en el Pla 
territorial parcial de la Vegueria, que havia de ser 
exemple d’aplicació de la nova llei de territori per 
la seva de protecció del sol agrari i natural. Entre 
un i altre pla, no és que no disposem de cap eina de 
plantejament, ja que no hem oblidat que disposem 
del Pla territorial metropolità i la carta del Paisatge 
que va signar tots els ajuntaments. Ara bé, si els te-
nim, per què no s’utilitzen? 
És ben curiós que surtin tants projectes just mentre 
el pla territorial està parat, ja que ens hagués sigut 
d’allò més útil per endreçar la disbauxa de projectes 
que ens venen a sobre. Per començar, tenim la pres-
sió per instal·lar plaques solars, el pla l’Autòdrom a 
Sitges amb la riera de Ribes a tocar i on hi està pro-
hibit instal·lar-hi granges per ser zona vulnerable o 
els molins de vent projectats a Pontons. Però tam-
poc ens podem oblidar de les zones logístiques a 
Masquefa i Sant Llorenç, que sembla que el Consell 
Comarcal de l’Anoia vol estendre cap a Piera i Hos-
talets; el polígon de Can Bosc a Subirats, projectat 
en zona inundable, o l’Agroparc a Gelida i Sant Llo-
renç amb la benedicció del Ajuntament de Gelida 
i tota l’Administració del país. I aquests només en 
són uns quants exemples, ja que podríem fer una 
llista molt més llarga. 
Cal que tot el territori s’impliqui per saber el 
model que volem i per salvar la pagesia de la 
deslocalització, fer que es mantingui un paisat-
ge natural i que arreli la vida als pobles. D’altra 
manera, com diu un company d’Unió de Page-
sos, el territori es convertirà en un parc temàtic 
de l’agricultura, però sense la pagesia. L’amenaça 
que hi ha a l’horitzó és la d’una agricultura sense 
terra i sense pagesos i pageses, amb masies del 
segle XXI amb ressort i cursos de màrqueting i 
Tai-Txi. Tot molt zen i buscant el benefici... del 
planeta, evidentment. Això, o bé passa per anar 
tothom a l’Origen i cap a un futur programat. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+10K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

Premis: TASIS TORRENT 1998   I   AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993   I   MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
UEA per la tragectòria empresarial 2017   I   MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2018   I   MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020

Auditats per:

Associats:
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Igualada

Un terç dels infants entre 5 i 11 anys de l’Anoia  ja estan vacunats

REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada, els 
equips de primària ja 
van començar la vacu-

nació de les segones dosis pe-
diàtriques, que corresponen 
als nens i nenes de 5 a 11 anys 
que van iniciar la vacunació a 
mitjans de desembre. Fins ara, 
prop de 10.500 nens i nenes 
d’aquesta franja d’edat s’han 
vacunat amb una primera dosi 
a la Catalunya Central que re-
presenta un 30,44% de vacu-
nació pediàtrica prevista a la 
regió sanitària segons dades 
recollides pel CatSalut a 9 de 
febrer. De totes les comarques 
de la regió sanitària, a més, 
l’Anoia és la que té un percen-
tatge d’infants vacunats més 
alt, amb un 33%, que equival 
a 2.514 nens i nenes.
Per a vacunar els infants d’en-
tre 5 i 11 anys en primera 
dosi  cal demanar dia i hora 

a vacunacovidsalut.cat i la 
segona se segueix el mateix 
procediment que en la va-
cunació d’adults, s’avisa via 
SMS. La vacunació pediàtri-
ca es fa en horaris diferents 
del de les persones de més 
de 12 anys o més. Així, Igua-
lada, el punt de vacunació 
és l’Escorxador, però sense 
coincidir amb la vacunació 
d’adults. Per a aquest grup 
d’edat s’administra una poso-
logia específica d’una de les 
vacunes aplicades als adults 
(Pfizer/BioNTech – Comir-
naty); la dosi administrada 
per a la franja d’edat d’entre 
5 i 11 anys és un terç (10 
mcg) de la que s’administra 
als adolescents i adults (30 
mcg).Recordar que els in-
fants entre 5 i 15 anys que 
no puguin anar a vacunar-se 
amb el seu pare, mare, tutor 
o tutora legal hauran d’anar 
acompanyades d’una per-

El metge Xavier Cantero inicia 
la commemoració dels 2 anys 
de la pandèmia a nivell català
REDACCIÓ / LA VEU

El metge de família de 
l’Equip d’Atenció Pri-
mària Igualada Urbà, 

Xavier Cantero, ha obert el 
cicle de xerrades organitzat 
per l’Institut Català de la Sa-
lut a nivell català amb la seva 
experiència “Igualada, on tot 
comença”. Cantero ha explicat 
com va viure el tancament de 
la capital anoienca i com va ser 
treballar des de primera línia 
dins l’hospital de campanya, 
“la carpa”, un dels moments 
més icònics de la pandèmia.
“Veure el patiment i esgo-
tament dels companys dels 
serveis hospitalaris ens va fer 
replantejar moltes coses. Ha-
víem de fer quelcom per po-
der-los donar un cop de mà”, 
ha compartit el metge iguala-

dí, que també ha recordat que 
“tots els telèfons van comen-
çar a sonar i informaven que 
es faria un con�nament peri-
metral de la Conca d’Òdena. 
Una experiència que encara 
em fa posar la pell de gallina”.
Per la seva banda, la met-
gessa de família de l’equip de 
Primària d’Artés, Maria Rosa 
Farrés, ha intervingut per 
parlar de “L’atenció primària, 
exemple de �exibilitat i resili-
ència”. Farrés ha destacat com 
l’atenció primària ha estat 
capaç d’adaptar-se i de donar 
resposta a les necessitats que 
anaven sorgint durant la pan-
dèmia. En aquest sentit, ha 
explicat dues de les accions 
que van portar a terme per 
atendre als usuaris de l’àrea 
bàsica d’Artés. Una d’elles va 
consistir en “anar a vacunar 

a les masies més aïllades del 
territori. Es van organitzar 
vacunacions en algunes cases 
i es van convidar als veïns de 
la zona a que s’hi acostessin”. 
D’aquesta manera s’arribava a 
població gran amb di�cultat 
de mobilitat. Una altra acció 
va ser organitzar una vacuna-
ció al pàrquing del costat del 
CAP des d’on es podia vacu-
nar sense haver de baixar del 
cotxe. El que ha après Farrés 
amb la pandèmia és que “el 
treball en equip és fonamental 
i que amb una bona organit-
zació i planificació el treball 
és de més qualitat”.
Durant la sessió, han inter-
vingut professionals de tot 
el territori català que tam-
bé han compartit les seves 
experiències durant l’inici 
de la pandèmia.

sona que porti signada l’au-
torització impresa que tro-
baran al portal canalsalut.
gencat.cat.

Diferents casuístiques en 
aquestes segones dosis pe-
diàtriques
L’alta incidència de casos de 
covid-19 en població infan-
til en els mesos de desembre 
i gener ha generat dubtes de 
qui pot apuntar un nen o una 
nena a rebre la segona dosi. 
En aquest sentit, recordar 
que si un nen o nena és un 
cas positiu de covid-19 no es 

pot vacunar. Tampoc si està 
realitzant una quarantena per 
contacte estret. En aquests 
casos, si és un cas positiu de 
COVID-19, haurà de vacu-
nar-se 8 setmanes després de 
la recuperació de la malaltia 
i si és contacte estret però no 
un cas positiu de COVID-19 
es podrà vacunar una vegada 
�nalitzi la quarantena.

La sisena onada segueix a la 
baixa
Si en la darrera setmana de 
gener es van registrar pràc-
ticament 3.000 positius a 

l’Anoia, en la darrera setma-
na només se n’han quanti�cat 
774, una baixada molt con-
siderable. La resta de dades 
també son millors a mesura 
que avancen els dies, com 
el risc de rebrot que està en 
1.243 punts quan la setmana 
passada n’eren 2.566 o la taxa 
de reproducció, que ha baixat 
de 0,65 a 0,60. 
Aquest descens també s’ha 
notat a les escoles, en què ja 
hi ha menys de 300 con�nats, 
quan al gener se n’havien re-
gistrat més de mil als centres 
educatius anoiencs.

REDACCIÓ / LA VEU

La regidora de Gover-
nació de l’Ajuntament 
d’Igualada, Carlo-

ta Carner, ha fet balanç de 
les actuacions policials que 
s’han dut a terme durant el 
passat cap de setmana, el pri-
mer en què l’oci nocturn va 
poder obrir. 
Carner ha explicat que els 
cossos de seguretat han tre-
ballat amb especial atenció 
efectuant diverses mesures 
preventives i de control per 
tal de garantir que les nits fos-
sin el màxim de tranquil·les. 
Segons ha explicat, aquestes 
mesures han suposat un re-
forç de patrulles nocturnes 
especialment a les zones d’oci 
nocturn al centre, alhora que 
s’han fet diversos controls 
preventius en diferents punts 
de la ciutat i en zones suscep-
tibles de botellades. 
Dels controls preventius 
efectuats aquest cap de set-
mana se n’han derivat deu 
denúncies: quatre diligènci-
es per alcoholèmies penals, 

dues denúncies administra-
tives per alcoholèmia posi-
tiva i quatre denúncies per 
altres infraccions com per 
exemple la tinença d’estupe-
faents o infraccions de tràn-
sit. Carner també ha explicat 
que aquest cap de setmana 
la Policia local d’Igualada ha 
realitzat una detenció a l’au-
tor per danys materials a un 
vehicle. 
En aquesta valoració, la re-
gidora Carlota Carner, ha 
explicat que des de l’Ajun-
tament “som conscients que 
l’obertura dels establiments 
de l’oci nocturn, després de 
tant de temps tancats, pot 
ocasionar molèsties veïnals, 
i per tant, ja hem començat 
una campanya per anar-nos 
reunint zona a zona amb els 
veïns per analitzar quines 
son les millors solucions per 
minimitzar les molèsties”. 
Carner també ha avançat que 
es demanarà la implicació i 
col·laboració dels locals d’oci 
nocturn perquè ajudin tam-
bé a pal·liar i a minimitzar 
els efectes de la seva activitat.

Deu denúncies en el 
primer cap de setmana 
amb l’oci nocturn obert
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E l grup municipal d’Es-
querra Republicana 
d’Igualada lamenta la 

“passivitat” del govern de la 
ciutat amb els ajuts per pagar 
el subministrament d’aigua, 
llum i gas a famílies vulne-
rables, el que consideren que 
és un “problema seriós i que 
mereix solucions de totes 
les administracions”. Coin-
cidint amb la demanda, el 
grup republicà aquesta set-
mana ha posat les seves xar-
xes socials a disposició de la 
ciutadania per fer de bústia 
de casos ocults de persones 
que malauradament estiguin 
passant per una situació eco-
nòmica complicada que els 
dificulti el fet de poder pagar 
rebuts. En paraules del ma-
teix president local, Àngel 

Ruiz, “hem rebut trucades 
de persones que han expres-
sat estar al límit”, tot i que 
ha volgut remarcar que “les 
ajudes han d’anar destinades 
a un espectre molt ampli de 
la població, tal com ja fan 
diversos municipis”. Els re-
publicans ja han avançat que 
aquesta mateixa setmana 
traslladaran alguns d’aquests 
casos a les comissions de 
l’Ajuntament per fer-les ar-
ribar al més aviat possible a 
serveis socials.
El portaveu del grup munici-
pal, Enric Conill, ha confir-
mat que en el ple municipal 
d’aquest mes Esquerra Repu-
blicana portarà la demanda 
d’aquestes ajudes i “donarà 
veu a totes aquestes perso-
nes que fins ara han estat 
ignorades municipalment”. 
Conill considera “fonamen-

tal i d’extrema necessitat 
que l’Ajuntament estigui al 
costat de qualsevol persona 
que afronti problemes amb 
els pagaments”, garantint així 
que “cap família no estigui 
en risc de quedar-se sense 
serveis bàsics i davant de la 
incertesa d’impagaments”
ERC lamenta que Igualada 
hagi “d’anar sempre a re-
molc” amb qüestions socials 
i d’ajudes a la població i que 
l’Ajuntament estigui “abso-
lutament desconnectat de la 
realitat social dels igualadins 
i les igualadines”. Finalment, 
Conill ha assegurat  que Es-
querra treballaran “incan-
sablement fins a aconseguir 
una Igualada al costat de la 
gent” i que “aquesta ciutat no 
es pot permetre tornar a per-
dre 4 anys més d’immobilis-
me i gesticulació”.

ERC portarà la demanda 
de més ajuts per pagar els rebuts de 
subministraments al ple municipal

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
valora “molt positi-

vament” el funcionament 
i resultats de la Targeta de 
Compra Local per perso-
nes a l’atur, una mesura que 
va proposar la formació per 
incloure al Pressupost del 
2021. Un cop acabat l’any, la 
partida de 250.000 euros que 
hi havia disponible per totes 
les persones que l’havien sol-
licitat ja s’ha gastat pràctica-
ment en la seva totalitat. La 
targeta, que la podien dema-
nar totes les persones a l’atur, 
va ser entregada a 899 per-
sones i s’hi van adherir 168 
comerços.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
a�rma que “haver pogut aju-
dar a gairebé 900 persones 
que es troben o es trobaven 
sense feina i, per tant, tenien 
una situació econòmica difí-
cil, ens omple de satisfacció. 
Valorem molt positivament 
com ha funcionat la inici-
ativa i haver estat útils, des 
de l’oposició, en proposar i 
aconseguir aquesta mesu-

ra d’ajuda a les persones a 
l’atur i de reactivació pel 
comerç”. Cuadras remarca 
que “és un exemple més de 
la política útil que PSC, Co-
muns i el grup ciutadà Igua-
lada Oberta practiquem a 
l’Ajuntament tot proposant 
i fent possible projectes que 
fan avançar la nostra ciutat 
aprofitant que el govern de 
Junts es troba en minoria”.
Les Targetes de Compra 
Local amb el crèdit carre-
gat per cada persona que 
les sol·licitava es podien fer 
servir durant tot el 2021 i 
per a preservar l’anonimat 
de l’usuari i evitar estigmes, 
tenien la mateixa estètica i 
funcionament que una tar-
geta de crèdit convencional.
Jordi Cuadras demana al go-
vern de Marc Castells que 
mantingui la iniciativa du-
rant aquest 2022, “nosaltres 
vam donar la idea, la vam 
fer possible i s’ha demostrat 
que ha funcionat. Demanem 
que es repeteixi i que pugui 
tornar a tenir uns bons re-
sultats. És un esforç que té 
un doble resultat: ajudar les 
persones sense feina i ajudar 
el petit comerç”.

Som-hi vol renovar 
la Targeta de Compra 
Local per a desocupats

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

en 24 quotes
(sense interessos)

A PARTIR DE:
100€ rígida 
150€ doble 
suspensió

24 quotes 
sense interessos

· Motor Bafang Max Drive 80Nm
· Bateria Samsung 630 Wh
· Autonomia 130 km

NOVETAT
ADRIATICA BTT E BIKE
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Fa unes setmanes, la 
candidatura munici-
palista Poble Actiu va 

presentar una reforma del 
Passeig Verdaguer que con-
sisteix a donar prioritat als 
vianants i ciclistes, amb una 
visió de millora de la segu-
retat i la sostenibilitat en la 
mobilitat per aquesta gran 
artèria d’Igualada. Per això, 
la proposta contempla passar 
els carrils bici a l’exterior de 
la zona de vianants, un a cada 
sentit de circulació, segregat 
tant de la calçada com de la 
vorera. Per això, quedaria un 
sol carril de circulació i apar-
cament en cada sentit de cir-
culació. La proposta contem-
pla també la incorporació de 
jocs i bancs al mig de la zona 
de vianants, per assegurar 
que fomenti la interacció so-
cial i no sigui només un espai 
de pas, i reemplaçar el pavi-
ment per un antilliscant per 
evitar els continus accidents 
quan hi ha pluges. Finalment, 
la proposta contempla limitar 
a 30 la velocitat als carrils de 
circulació motoritzada.

Parades al carrer
La proposta va ser explicada 
per integrants de la formació 
el passat dissabte, tot mos-
trant una simulació de com 
seria i repartint uns díptics 
amb la informació sobre els 
canvis a realitzar. Des de la 
formació expliquen que du-
rant tota la tarda molts ciu-
tadans es van interessar per 
la proposta i van reclamar a 
la formació que fes el possi-
ble perquè aquesta tirés en-
davant. Per això, els regidors 
de la formació informen que 
“estudiarem com forçar al go-
vern a tirar endavant aquesta 
acció des de l’oposició”. Tan-
mateix, conscients del poc 
interès pel govern actual, 
a�rmen que esperen acon-
seguir guanyar les pròximes 
eleccions del maig de 2023 
per assegurar-ne el desenvo-
lupament sense renunciar a 

tots els aspectes de seguretat 
i sostenibilitat que contem-
pla la proposta. Finalment, 
la formació a�rma que “con-
tinuarem treballant incansa-
blement per canviar el mo-
del de mobilitat d’Igualada, 
millorant les infraestructures 
per a la mobilitat en bicicleta 
i assegurant un transport pú-
blic de qualitat”.

Quarta xerrada del Cicle 
cultural “Tenim un Pla”
Aquest dissabte 19 de febrer 
a les 11.30 h a l’auditori del 
Museu de la Pell tindrà lloc 
la quarta sessió del Cicle “Te-
nim un pla. Pensem la polí-
tica cultural d’Igualada”. La 
xerrada “Cultura transfor-
madora, perifèria i privilegis 
culturals”, comptarà amb la 
participació de l’escriptor i 
traductor igualadí Feliu For-
mosa; l’escriptor i poeta Pol 
Guasch, guanyador del 6è 
premi Llibres Anagrama amb 
“Napalm al cor” i membre 
de la productora cultural La 
Sullivan i la gestora cultural 
Laura Arau, membre del col-
lectiu Kult i coordinadora de 
la Fira Literal. Durant la xer-
rada s’abordaran qüestions 
com la de�nició, els límits i 
les possibilitats de la cultura; 
l’abast i l’accés a la cultura; la 
cultura com a mercaderia o 
la cultura com a bé comú i la 
cultura i la transformació so-
cial entre altres qüestions.
La campanya “Tenim un pla. 
Pensem la política cultural 
d’Igualada” té per objectiu re-
�exionar i debatre sobre l’estat 
de la cultura i la política cul-
tural actual, paral·lelament 
a la celebració d’Igualada, 
Capital de la Cultura Cata-
lana 2022. Tots els actes, que 
tindran lloc cada mes des de 
l’octubre 2021 al maig 2022, 
estaran oberts a la ciutadania 
i comptaran amb la participa-
ció de representants d’equipa-
ments, entitats, creadors, pro-
gramadors i centres artístics 
locals així com representants 
d’espais i projectes artístics de 
fora d’Igualada.

Poble Actiu presenta el seu 
projecte de reforma del 
Passeig a peu de carrer

REDACCIÓ / LA VEU

Òmnium Anoia ha 
organitzat un auto-
bús perquè els socis 

i sòcies de l’entitat, així com 
aquells que també vulguin 
assistir-hi, puguin ser pre-
sents a l’Assemblea General 
Ordinària que tindrà lloc a 
la Farga de l’Hospitalet de 
Llobregat el proper dia 26 de 
febrer. Des del 10 de febrer 
i fins a aquest dia, els socis 
d’Òmnium poden validar 
-via votació electrònica i a 
través de la pàgina web de 

l’entitat– l’única candidatura 
presentada per a la renovació 
parcial de la Junta Directiva.
L’autobús organitzat per Òm-
nium Anoia es podrà agafar a 
l’estació d’autobusos d’Igua-
lada a 2/4 de 9 del matí i cal 
reservar prèviament l’assis-
tència a l’enllaç www.ja.cat/
busIGD. En el seu conjunt, 
l’entitat organitza una vinte-
na d’autobusos arreu del país 
per tal de facilitar l’assistèn-
cia dels socis a l’Assemblea 
General Ordinària.
L’Assemblea implica el relleu 
de la presidència de Jordi 

Cuixart, així com de diver-
sos càrrecs i vocalies de la 
Junta Nacional. En aquest 
procés, l’única candidatura 
presentada ha estat la encap-
çalada per l’actual membre 
de la Junta Nacional Xavier 
Antich, que ha estat l’únic 
candidat a la presidència 
d’Òmnium Cultural per re-
llevar l’actual president en 
funcions. En el marc d’aquest 
procés electoral s’han de re-
novar els càrrecs de presi-
dència, vicepresidències 1a i 
2a, secretaria, tresoreria i 11 
de les 18 vocalies.

Òmnium Anoia organitza un bus 
per assistir a l’Assemblea General 
Ordinària

REDACCIÓ / LA VEU

El Tribunal Suprem ha 
condemnat a dos anys 
de presó i una multa 

de 2.700 euros a un mosso 
d’Esquadra que l’any 2013 i 
mentre treballava a la comis-
saria d’Igualada, va multar a 
diversos companys de feina 
de la seva mare sense que 
aquests haguessin comès cap 
irregularitat. Segons explica 
eldiario.es, la mare del mosso 
condemnat tenia un con�icte 
laboral amb diversos com-
panys a l’empresa on treba-
llava i aquesta els va advertir 
que el seu �ll era mosso i que 
“ja veureu el què us passa”.
El que va passar és que els 
companys de feina enemis-
tats amb la mare del mosso 
van rebre diverses multes de 
trànsit per no portar el cintu-

ró de seguretat, parlar pel te-
lèfon mòbil mentre conduïen 
o saltar-se un senyal d’stop. 
Els treballadors perjudicats, 
però, es van adonar que les 
multes que rebien se’ls havi-
en posat en llocs pels quals 
mai havien passat i van de-

nunciar el cas.
Ara, el Suprem ha rati�cat la 
sentència que ja l’havia con-
demnat, però l’acusat, que 
ja va ser expulsat del cos de 
Mossos d’Esquadra, no haurà 
d’entrar a presó perquè no te-
nia antecedents penals.

Dos anys de presó per un mosso per 
multar falsament a companys de feina 
de la seva mare
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No hi ha hagut un re-
lleu generacional a 
l’o�ci de la confecció, 

i això s’ha convertit en un ve-
ritable problema per les em-
preses tèxtils que volen fabri-
car al territori. És per aquest 
motiu que l’empresa del sector 
tèxtil anoienca, Original Bu�, 
S.A., ha decidit, en vistes del 
seu pla de creixement,  fer un 
pas endavant i impulsar l’Es-
cola de Confecció BUFF® per 
poder formar des de zero els 
professionals que necessiten 
incorporar a la plantilla.
Amb el suport de la Funda-
ció per a la Innovació tèxtil 
FITEX i l’Ajuntament d’Igua-
lada, a través del Servei de 
Dinamització Econòmica, 
el proper mes de març neix, 
doncs, l’Escola de Confecció 
BUFF®, que tindrà la seu al 
nou Igualada Fashion Lab (a 
l’antiga fàbrica Vives Vidal), 
i que neix amb un doble ob-
jectiu: d’una banda facilitar 
oportunitats professionals 

als joves de col·lectius vulne-
rables que no poden accedir 
al mercat laboral i, de l’altra, 
reimpulsar la indústria de la 
moda de l’Anoia propiciant el 
relleu generacional i formant 
professionals en un o�ci amb 
molta demanda.
A �nals del mes que ve l’Escola 
arrenca impartint un curs de 
Confecció en Tèxtil organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada 
i el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) en la modalitat 
de formació dual ocupacio-
nal, és a dir: els alumnes tenen 
des del primer dia un contrac-
te laboral d’un any de dura-
da –amb la remuneració que 
marca el conveni- i combinen 
la part de formació a l’aula (un 
25% de la jornada de 8 hores) 
i la feina en empreses de la co-
marca (el 75% restant).
Les empreses que ja s’han 
compromès a contractar 
alumnes a partir del mes que 
ve són Original Bu�, S.A., In-
dústries Valls (Punto Blanco), 
Gavipunt, Tex51 i Diutex, que 
volen recuperar la tradicio-

nal �gura de l’aprenent for-
mant-lo des del propi lloc de 
treball, i amb l’objectiu que els 
joves es puguin quedar treba-
llant a l’empresa un cop expiri 
el contracte el març de l’any 
que ve.
Els candidats a ocupar les pri-
meres 14 places disponibles 
només han de complir dos 
requisits: tenir entre 16 i 29 
anys i estar registrats a l’atur. 
No es requereix cap tipus de 

formació prèvia ni se’ls de-
manarà cap import; el curs 
és totalment gratuït, inclòs el 
material, i el primer mes els 
alumnes ja percebran la pri-
mera nòmina.
El curs començarà el 28 de 
març i s’allargarà �ns al març 
de 2023. Tant a l’aula com 
a les empreses, els alumnes 
aprendran a utilitzar tot tipus 
de maquinària de confecció, 
especialment les pròpies del 

Neix l’Escola de Confecció BUFF® per a joves, amb formació 
i feina remunerada des del primer dia

tèxtil anoienc: màquines de 
confecció plana, owerlock, 
remalloses, etc. A més, tam-
bé rebran classes de matèries 
transversals com ara compe-
tències personals o recerca 
de feina. Un cop completat 
el curs, obtindran el certi�cat 
professional de nivell 1 “Re-
tocs i adaptacions de peces 
i articles en tèxtil i pell, amb 
l’especialitat de Confecció in-
dustrial tèxtil”.

SOSTENIBILITAT
DIVERSITAT

FAMÍLIA
VALORS MOTIVACIÓ

CREATIVITAT

EMOCIONS
COMPROMÍSOPORTUNITATS

EDUCACIÓ

INNOVACIÓCULTURA
FUTURVIVÈNCIES

EMPREMTA

www.academiaigualada.com
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E l departament d’En-
senyament de l’Ajun-
tament d’Igualada 

ha equipat les quatre llars 
d’infants municipals amb 
material multisensorial per 
als més petits. El consistori 
i les direccions dels quatre 
centres educatius munici-
pals del Rusc, la Rosella, 
l’Espígol i la Lluna han deci-
dit la millor intervenció per 
a crear espais d’estimulació 
multisensorial a les llars per 
la detecció precoç, l’estimu-

lació sensorial i desenvolu-
pament integral dels infants 
gràcies a una subvenció 
aconseguida de la Diputació 
de Barcelona.
La regidora Patrícia Illa ha 
explicat que “gràcies a la 
implicació dels mestres i 
direccions de les llars s’ha 
presentat un projecte que ha 
obtingut un finançament de 
16.000 euros que hem des-
tinat íntegrament a equipar 
amb aquest tipus de mate-
rial basat en les textures, la 
llum, el so i el moviment, les 
quatre llars d’infants muni-

cipals”. En aquesta inversió 
s’inclou compres i adquisi-
cions de mobiliari modular, 
pufs, transformables i ele-
ments ergonòmics; pantalles 
i dispositius d’informació i 
comunicació; tauletes, com-
mutadors i dispositius de 
control de les instal·lacions; 
fibres de llum i altres dis-
positius d’il·luminació; ele-
ments electroacústics, tubs 
de bombolles, ventiladors, 
conjunts de boles i altres 
elements similars adreçats a 
la inclusió i a l’atenció a la 
diversitat educativa.

Les llars d’infants municipals 
s’equipen amb nou material 
multisensorial

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de la dina-
mització del comerç 
de la ciutat, s’impulsa 

el 10è Concurs d’Aparadors 
de la Mostra Igualada, orga-
nitzat per l’àrea de comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Tradicionalment, cada any 
es celebra el concurs d’apara-
dors apro�tant l’esdevenir de 
la �ra d’espectacles infantils i 
juvenils de la Mostra Iguala-
da.
L’actual concurs retorna al 
tradicional sistema de valo-
ració. 
Per inscriure’s al concurs no-
més cal omplir el formulari 
d’inscripció que es pot trobar 
a la web de l’àrea de comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada 
(www.comerçigualada.cat) 
o simplement enviar un cor-
reu electrònic a (comerc@
aj-igualada.net). El període 
d’inscripció està obert i tan-

carà el proper dilluns 21 a les 
12h. Els comerços mantin-
dran decorats els aparadors 
durant el termini establert 
en les bases i aquest any la 
temàtica haurà de girar al 
voltant del concepte de tenir 
una ment i mirada oberta, de 
360º.
Una vegada �nalitzat el con-
curs, es durà a terme la pu-
blicació dels guanyadors tant 
al portal de Comerç Igualada 
com a les respectives xarxes 
socials. Els premis pels es-
tabliments guanyadors del 
concurs són un primer premi 
de 500€, un segon premi de 
300€ i un tercer premi consis-
tent en la gravació d’una fal-
ca a Radio Igualada. Des de 
l’Ajuntament d’Igualada es fa 
una crida a tots aquells esta-
bliments comercials que vul-
guin participar a que s’inscri-
guin al concurs i decorin els 
seus aparadors amb la matei-
xa il·lusió d’altres anys.

Obertes les inscripcions 
al 10è Concurs 
d’Aparadors de la Mostra

Blanquerna i La Veu 
ja preparen junts els 40 
anys del setmanari

REDACCIÓ / LA VEU

La Veu de l’Anoia i la Fa-
cultat de Comunicació 
i Relacions Internacio-

nals Blanquerna van iniciar 
ahir un projecte conjunt per 
preparar el 40è aniversari de 
la publicació, que es celebra-
rà el proper mes de setembre. 
Així doncs, ahir dimarts la 
directora de La Veu, Pia Prat, 

va visitar els alumnes del Se-
minari “Rol Agència-Anun-
ciant” de 4t curs del Grau 
en Publicitat, Relacions Pú-
bliques i Màrqueting per co-
mençar a posar idees sobre la 
taula per encarrilar el projec-
te. Això permetrà als alumnes 
de la Facultat poder treballar 
amb un projecte real i ben viu 
i a La Veu trobar idees noves 
d’aquests joves estudiants.

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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El regidor de Promoció 
Econòmica de l’Ajun-
tament d’Igualada, 

Jordi Marcè, ha presentat els 
cursos formatius i professio-
nals que des del departament 
d’Ocupació s’han engegat 
aquest mes de febrer. Marcè 
ha explicat que “afrontem un 
any post pandèmia on creiem 
que caldrà un suport addici-
onal a les persones que estan 
cercant feina o volen millorar 
la que en la actualitat i també 
aquelles que volen certi�car 
les aptituds i coneixements 
que tenen”. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica ha avançat que 
des del departament de pro-
moció econòmica s’ha deci-
dit potenciar els programes 
que ja teníem crear-ne de 
nous adaptats a la situació 
actual. 
Un dels primers cursos que 
s’ha iniciat és el d’Atenció 
Sociosanitària per a persones 
dependents. Els alumnes del 
curs obtenen un certi�cat de 
professionalitat que els per-
met poder treballar en l’aten-
ció de persones que tenen de-
pendència i que viuen en una 
institució, residencia o centre 
de dia. Marcé ha recordat 
que aquesta, “és una forma-
ció que té una taxa d’inserció 

del 100 % ja que es un per�l 
molt demandat”. La formació 
combina 410 hores de teòrica 
que s’han desenvolupat a les 
noves aules d’Ignova que han 
estat homologades per simu-
lar un entorn real de treball 
i 80 hores de pràctiques en 
empreses. 
També s’ha iniciat el curs 
de Logística i Magatzem, 
una formació que Marcè ha 
explicat “realitzem per l’al-
ta demanda que detectem 
en les empreses del sector”. 
El curs prepara als alumnes 
per treballar en magatzems i 
els habilita per poder portar 
elevadors i per entrar en els 
entorns digitals de les empre-
ses. Els alumnes realitzen 236 
hores de formació teòrica en 
magatzems amb maquinària 
real i 100 hores de practiques 
en empreses. 
Un nou curs de formació que 
s’ha impulsat de l’Ajuntament 
d’Igualada és el de Reformes 
de la Llar. S’ha creat arran 
de la demanda de professio-
nals formats en aquest sector. 
Jordi Marcè ha recordat que 
“hem creat ajuts per rehabi-
litar habitatges i ara creiem 
que hem de ajudar a formar 
a joves en aquest sector per 
tenir professionals en aquest 
àmbit”. El curs es fa a les no-
ves instal·lacions de l’empresa 
Saltoki en una modalitat to-

talment pràctica de 286 ho-
res a les què s’hi sumen 100 
hores de practiques més en 
empreses en feines totalment 
reals. 
Marcè ha destacat i recordat 
que totes aquestes tenen una 
inserció laboral de gairebé el 
100%. 

Espai de recerca de Feina 
Activa per la orientació 
laboral 
En aquesta presentació, el 
regidor Jordi Marcè ha expli-
cat que des del departament 
de Dinamització Econòmica 
s’ha iniciat l’Espai de Recerca 
Activa de Feina on, amb el su-
port de dues tècniques, s’ofe-
reixen dos serveis: Suport a la 
recerca de feina activa i eines 
digitals per a realitzar aques-
ta búsqueda de feina. 
També en el marc de l’acom-
panyament professional s’ha 
iniciat el primer dels dos 
grups del programa orientat 
a l’acompanyament de dones 
amb perfils alts i que tenen 
alguna dificultat en la recer-
ca de feina. 
Pel que fa al plans d’ocu-
pació en l’actualitat hi ha 8 
contractes que van iniciar-se 
aquest 15 de febrer que se 
sumen als 17 que ja hi havia 
en marxa. El proper dia 1 de 
maig, ha avançat Marcè, se 
n’iniciaran 18 més.

Igualada impulsa diversos cursos 
formatius i professionals adaptats 
a les necessitats de les empreses

L’Espai Malla inaugura 
un nou taller de creació 
a l’Ateneu

REDACCIÓ / LA VEU

El dimarts 15 de febrer 
es va inaugurar l’Espai 
Malla a les dependèn-

cies de l’Ateneu Igualadí. A 
l’acte hi van assistir l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, 
el president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, el 
vicepresident del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, i 
diversos regidors de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
L’Espai Malla és un espai tec-
nològic, destinat a la forma-
ció en les noves tecnologies 
de fabricació digital i obert 
a tot aquell que des de l’art, 
l’acció social, la ciència, l’ar-
tesania o l’a�ció, vulgui crear 
i portar a terme un projecte 
amb el maquinari disponible.
Gràcies a les aportacions de 
la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal i l’Ajunta-
ment d’Igualada, i també a les 
nombroses donacions d’a�ci-
onats i professionals, aquest 
taller tecnològic s’ha pogut 
equipar amb una moderna 
talladora làser, diverses im-
pressores 3D, una termofor-
madora, un plotter de vinil i 
una font d’alimentació regu-
lable, a més d’ordinadors, sol-
dadors i eines diverses.
L’associació Espai Malla ja té 
en marxa diversos cursos de 
robòtica, modelat en 3D i de 
tall làser. S’ha iniciat un taller 
per a la fabricació d’un mesu-
rador de CO2 per a escoles, 
amb persones sense experi-
ència tecnològica. Entre al-

tres activitats programades 
s’està formant un grup de do-
nes interessades no solament 
amb la tecnologia, sinó tam-
bé en el bricolatge i la mecà-
nica.
Existeixen altres equipa-
ments similars al territori, 
com ara els fablabs de Terres 
de l’Ebre, Sant Cugat o Bar-
celona, la xarxa d’ateneus de 
fabricació municipals a la 
ciutat de Barcelona. Hi ha qui 
de�neix aquests espais com a 
generadors de futurs i, per 
tant, nous centres culturals o 
biblioteques del segle XXI.
L’Espai Malla és una ini-
ciativa de les associacions 
professionals TICAnoia i 
disseny=igualada juntament 
amb l’Ateneu Igualadí i grups 
del moviment maker. A cau-
sa de la manca d’equipa-
ments de protecció sanitària 
a l’inici de la pandèmia de la 
covid19, gent de tota la Con-
ca d’Òdena es va organit-
zar per dissenyar i fabricar, 
amb impressores 3D i altres 
procediments, respiradors i 
equips de protecció. L’experi-
ència va ser el catalitzador 
d’un projecte que ja havia es-
tat proposat anys enrere per 
diverses institucions.
Al costat de l’Espai Malla, 
en la nova sala d’exposicions 
de l’Ateneu, s’hi pot veure 
una exposició de fotografies 
d’en Carles Ramos, de dife-
rents moments i activitats 
del grup de gent que va col-
laborar en la fase més dura 
de la covid19.
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La campanya ‘Mou-te 
pel zero a Igualada!’, 
estrenada el passat 16 

de juny, té per objectiu pro-
moure hàbits sostenibles que 
contribueixen a prevenir i 
reduir la generació de resi-
dus i apostin per la compra 
de proximitat. Es tracta d’una 
iniciativa promoguda des 
de l’Ajuntament d’Igualada 
conjuntament amb l’empresa 
Go Zero Waste i que compta 
amb el suport de les empreses 
igualadines Bu� i Curtidos 
Badia. 
L’Ajuntament d’Igualada ha 
fet entrega dels premis del 
sorteig celebrat el passat 17 
de gener. Un sorteig que se 
celebra cada dos mesos i per 
participar cal haver assolit 
alguns dels reptes que pro-
posa l’aplicació per a mòbils 
del projecte (Go Zero Waste), 
disponible per a iOS i An-
droid. Cada repte aconseguit 
fa sumar uns punts que ga-
ranteixen la participació en 
el sorteig de premis. Aquests 
reptes van de menor a major 
di�cultat d’assoliment i són 
molt variats. La idea és que 

tothom pugui iniciar el seu 
camí cap al residu zero esco-
llint la fórmula més adequa-
da. 
Els premis d’aquest últim sor-
teig han sigut set packs de 
productes de la marca Bu�, 
entre els quals hi trobem tu-
bulars pel coll, diademes, 
gorres i barrets, així com dues 
targetes regal per bescanviar 
al comerç local valorades en 
20 euros. 
Al ser un projecte que pro-
mou el comerç local i la re-
ducció de residus entre els 
igualadins i les igualadines, 
molts dels reptes a assolir, així 
com algunes de les activitats 
que es proposen, vinculen les 
dues temàtiques. En aquest 
sentit, es plantegen un seguit 
de noves propostes que es 
distribuiran al llarg dels pro-
pers mesos. 
Per una banda, s’han renovat 
els reptes de l’aplicació i des 
de l’1 de febrer ja es troben 
disponibles. Entre altres, hi 
podem trobar el de comprar 
pa amb una bossa de tela, de-
manar un llibre de préstec a 
la biblioteca, portar un pro-
ducte a la deixalleria, reparar 
una peça de roba o comprar 

productes de segona mà. 
A més, el proper dissabte 5 de 
març, es durà a terme un ta-
ller de cuina a l’Aula de Cuina 
del Mercat de la Masuca. Es 
tracta d’un taller d’apro�ta-
ment alimentari a càrrec del 
Col·lectiu Eixarcolant.
Durant els propers mesos, 
també es realitzaran activitats 
de recollida de residus, les 
quals seran convocades més 
endavant, seguint les convo-
catòries europees.
Finalment, es durà a terme 
una prova pilot al Mercat de 
la Masuca, amb una nova lí-
nia d’assoliment de reptes. Es 
disposarà d’una targeta en la 
que hi constaran un seguit de 
reptes. Per complimentar-los 
s’haurà d’efectuar alguna ac-
ció o compra en el mateix 
mercat i en el cas d’assolir-los 
tots, s’entregarà la butlleta a 
l’organització per rebre un 
premi directament, així com 
entrar en el sorteig bimensual 
de productes.
Tota aquesta informació esta-
rà disponible a la web de co-
merç (www.comerçigualada.
net) i a la web de Mou-te pel 
zero (https://moutepelzero.
cat/igualada/).

La campanya “Mou-te pel zero” 
ja té nous reptes disponibles
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Aquesta setmana s’han 
iniciat les obres de 
remodelació i millora 

dels carrers de Galícia, Au-
rora i Dansa, adjacents a la 
plaça de Cal Font, per tal de 
fer-los d’una única platafor-
ma i eliminar les voreres que 

tenien �ns ara i que eren ob-
soletes i insu�cients. 
Aquesta millora, que farà que 
els tres trams de carrer siguin 
totalment accessibles, seguirà 
el mateix format que presenta 
el carrer de l’Aurora en el seu 
tram entre el carrer de Santa 
Caterina i la Biblioteca Cen-
tral. Aquesta actuació revita-

litzarà aquests tres trams de 
carrer donant continuïtat a la 
Plaça de Cal Font alhora que 
els connectarà, encara més, 
amb les altres zones comerci-
als del centre d’Igualada com 
és el cas del carrer d’Òdena. 
Les obres tenen un termini 
previst inferior als tres mesos 
i un cost de 172.500€.

Comencen les obres per fer de 
plataforma única els carrers de 
Galícia, Aurora i de la Dansa
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La Federació de Pen-
sionistes i Jubilats 
de CCOO Baix Llo-

bregat-Alt Penedès-Ano-
ia-Garraf està organitzant 
un conjunt d’assemblees per 
traslladar informació i gene-
rar debats sobre temes d’ac-
tualitat, com l’acord assolit 
per consolidar el sistema 
públic de pensions, la situa-
ció de la reforma laboral, les 
reivindicacions sobre bretxa 
digital i la campanya contra 
la pobresa energètica. 
El sindicat ha convocat un 
conjunt d’actes que també 
permetran la presentació de 

la responsable de la federació 
a aquest territori, així com de 
la persona que formarà part 
del Consell de la Gent Gran. 
La propera assemblea tin-
drà lloc al local de CCOO 
d’Igualada (passeig Mossèn 
Cinto Verdaguer, 50), el di-
lluns, dia 21 de febrer, a les 
10 hores.
L’espai restarà condicionat 
per l’aforament i l’aplicació 
de les mesures vigents pels 
protocols de seguretat da-
vant la COVID-19. 
Per assistir-hi, es recomana 
comunicar-ho prèviament a 
l’adreça electrònica fjubilb-
llapag@ccoo.cat o al telèfon 
660 45 48 67.

CCOO organitza dilluns 
una assemblea de 
pensionistes i jubilats 
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La Intersindical, el sin-
dicat independentista i 
republicà, va celebrar el 

passat dissabte 5 febrer la seva 
assemblea anual de l’Anoia al 
Casal Popular del Foment. En 
el transcurs de l’assemblea 
es va fer balanç anual, repàs 
d’àmbits de treball, objectius 
i es va exposar que el creixe-
ment de militància anual del 
2021 ha estat del 18%
El sindicat independentista 
dels Països Catalans ha mi-
llorat la seva presència en tots 
els sectors de l’Anoia i segons 
declaracions del seu porta-
veu, Jordi Pons, a la comarca 
“en destaca la Indústria i l’ad-
ministració local que conjun-
tament sumen el 70% d’a�li-
ats”. 
La Unió Territorial també ha 
volgut posar èmfasi en el fet 
que durant el 2021 l’atur co-
marcal ha disminuït en més 
de 1.700 persones situant-se 
en xifres anteriors a la pan-
dèmia, però que segons ex-
pliquen “no és su�cient i cal 
seguir treballant i impulsant 
polítiques d’habitatge per 
reduir molt més els nivells 
actuals” i sobretot fer-ho 
mitjançant “un sindicalisme 
compromès amb els treballa-
dors i el país”. Pons manifesta 
satisfacció pels resultats de 
l’exercici anterior, però recor-
da que “les millors solucions 
pels i les treballadores arriba-
ran quan disposem d’un marc 

de relacions laborals propi. És 
per això que entenem que la 
República Catalana ha de ser 
l’eina per garantir la millora 
de les condicions materials i 
laborals del país”.
En el balanç anual de l’acti-
vitat sindical, la Intersindical 
ha volgut posar rellevància 
en el fet que aquest 2021 van 
ser convidats en la presenta-
ció de pressupostos de la ve-
gueria Penedès que va fer el 
conseller Giró. També en els 
diversos actes organitzats du-
rant el transcurs de l’any, com 
els que van fer en motiu del 
primer de maig a Igualada i 
Piera amb una assistència ele-
vada o en totes les concentra-
cions i accions que han orga-
nitzat o participat. Un resum 
que fa evident la millora del 
sindicat arreu del territori i 
també a l’Anoia, on cada cop 
la incidència és major i amb 
un impacte que es multiplica 
en tots els sectors.
Per �nalitzar, des de la terri-
torial de l’Anoia s’ha valorat 
negativament l’aprovació del 
que cataloguen com a “no 
reforma laboral”, titllant-la 
com a una reforma que “pre-
caritza els treballadors, cen-
tralitza i que fa perdre poder 
de decisió”. La Intersindical 
ha reivindicat el seu “NO” a 
la reforma i s’ha compromès 
a continuar treballant en tots 
els centres de treball per les 
millores de tots els treballa-
dors de la comarca, de Cata-
lunya i dels Països Catalans.

La Intersindical va 
créixer un 18% el 2021
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El Campus Universitari 
Igualada-UdL, amb el 
suport de l’Ajuntament 

d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, 
el Rotary Club Igualada, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada i l’associació Dis-
seny=Igualada, convoca una 
nova edició dels Premis Igua-
lada Recerca Jove amb l’ob-
jectiu de promoure l’esperit 
de recerca entre l’alumnat de 
batxillerat, cicles formatius de 
grau superior i de la modalitat 
artística de cicles formatius 
de grau mitjà de la comarca 
de l’Anoia i reconèixer el seu 
esforç en l’elaboració dels tre-
balls de recerca, així com la 
tasca dels seus tutors i tutores.
Poden optar als guardons tots 
els estudiants matriculats en 
un centre d’ensenyament se-
cundari de l’Anoia que aquest 
curs �nalitzen els estudis de 
batxillerat, cicles formatius 
de grau superior (CFGS) i ci-
cles formatius de grau mitjà 
(CFGM) de l’àmbit artístic. 

Els treballs de recerca han 
d’haver estat realitzats de for-
ma individual, per un únic 
autor o autora.
Els premis tenen tres catego-
ries: la cientí�ca i tecnològi-
ca, la humanística i social, i 
l’artística, totes tres dotades 
amb un primer premi -un 
obsequi valorat en 300 euros 
i un viatge de quinze dies a 
un camp internacional de jo-
ventut Rotary a un país euro-
peu que atorga l’Ajuntament 
d’Igualada i el Rotary-; un 
segon premi -un obsequi va-

lorat en 150 euros que atorga 
la Universitat de Lleida-; i un 
premi per al millor treball de 
recerca d’àmbit local entre els 
projectes que fan referència a 
Igualada i la Conca d’Òdena 
-150 euros que atorga l’Ate-
neu Igualadí-.
Els centres educatius han de 
seleccionar els treballs i pre-
sentar-los abans del 28 d’abril 
en el cas de batxillerat i abans 
del 8 de juny en cas de treballs 
de cicles formatius de grau 
superior i de la modalitat ar-
tística de cicles formatius de 

grau mitjà. Podeu consultar 
les bases de la 17a edició dels 
Premis Igualada Recerca Jove 
i accedir al formulari d’ins-
cripció dels treballs a la web 
del Campus d’Igualada (www.
campusigualada.udl.cat).
L’acte de lliurament dels 
guardons serà públic i tindrà 
lloc el dimarts 21 de juny del 
2022 a les 18 h a la sala gran 
de l’Ateneu Cinema d’Iguala-
da. Totes les persones guar-
donades hauran de presentar 
breument el seu treball du-
rant l’acte d’entrega. 
Aquest dimarts a la tarda 
s’ha fet la presentació de la 
17a edició dels premis amb 
representants de les entitats 
impulsores. Hi han assistit 
Carles Capdevila, delegat 
del rector pel Campus Uni-
versitari Igualada-UdL; Car-
lota Carner, tercera tinent 
d’alcalde i regidora d’Urba-
nisme, Governació i Talent 
de l’Ajuntament d’Igualada; 
Antoni Font i Vicenç López, 
com a representants del Ro-
tary Club Igualada; Xavier 

Barberà, president del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada; i Xavier Vives, presi-
dent de Disseny=Igualada i 
també en representació de 
l’Ateneu Igualadí.
Durant l’acte, Carles Cap-
devila ha posat en valor 
“l’exemple de col·laboració 
de totes aquestes institucions 
i entitats des de fa disset anys 
per premiar l’esforç dels es-
tudiants i els seus tutors”. En 
la mateixa línia, la regidora 
Carlota Carner ha destacat 
que els Premis Igualada Re-
cerca Jove “són un reconei-
xement al talent que tenim 
al territori, amb especial èm-
fasi en l’àmbit de la recerca”. 
I en nom del Rotary, Vicenç 
López ha explicat que l’entitat 
“ha mobilitzat 8.000 joves de 
tot el món -entre els quals hi 
ha els guanyadors cada any 
dels Premis Igualada Recerca 
Jove- en activitats com camps 
de treball i intercanvis inter-
nacionals. Són experiències 
molt maques que els joves re-
corden al cap del temps”.

Oberta la convocatòria de la 17a edició dels Premis Igualada 
Recerca Jove 
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia durà a terme 
en format virtual, el 

proper 21 de febrer, les sen-
sibilitzacions dels programes 
impulsats per la Diputació de 
Barcelona a l’Anoia relatius a 
Punts d’Informació Turís-
tica, Certificat Biosphere i 
Tourism Data System (TDS). 
Aquestes accions s’adrecen a 
tots els agents públics i pri-
vats del territori.
La jornada començarà a les 
9:15h i, a partir de les 9:30h 
es desenvoluparan les tres 
temàtiques, amb una du-
rada prevista de mitja hora 
cadascuna d’elles. En primer 
lloc, els Punts d’Informació 
Turística, a càrrec de Rocío 

Giráldez de l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació; 
a les 10h, el Programa Bios-
phere, a càrrec de María Vic-
tòria Silberstein, de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona; 
i a les 10:30h, el TDS amb 
Roger Calaf, d’Eurecat.
L’assistència a una sensibi-
lització, no implica haver 
d’assistir als tres programes, 
cada un d’ells és independent 
i, per tant, cadascú pot assis-
tir a la temàtica o temàtiques 
que siguin del seu interès. 
En el cas de la presentació 
relativa a Tourism Data Sys-
tem, cal tenir present que és 
exclusiva per a allotjaments 
turístics.
La inscripció prèvia es pot 
fer a l’enllaç www.forms.gle/
e9UD5bxEJuaq6sH28.

Dilluns, sessions virtuals 
de presentació de diversos 
programes turístics
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El síndic de greuges, 
Rafael Ribó, acom-
panyat pels dos ad-
junts, Jaume Saura 

i M. Jesús Larios, ha lliurat a 
la presidenta del Parlament, 
Laura Borràs, l’informe anual 
de la institució corresponent 
a l’any 2021, que un any més 
s’ha vist marcat per la pandè-
mia de la Covid-19, amb les 
consegüents afectacions no 
només al sistema de salut, 
sinó a un ampli conjunt de 
drets a l’activitat econòmica 

del país.
En l’informe presentat es 
recull que els anoiencs han 
presentat 333 queixes i con-
sultes al Síndic. En con-
cret, han estat 154 queixes 
i 179 consultes. La majoria 
d’aquestes, 121, han estat 
referents a polítiques soci-
als, i especialment, de l’àm-
bit de la Salut. Referent a 
les queixes i consultes sobre 
l’administració pública i els 
tributs, se n’han rebut 93, 
mentre que n’hi ha hagut 46 
sobre polítiques territorials.
Per poblacions, Igualada, 

amb 122, és el municipi on 
més reclamacions s’han po-
sat, seguides de les 43 de Pi-
era i les 30 de Masquefa.
Al conjunt de Catalunya, el 
2021 s’ha tornat a superar el 
rècord de queixes presenta-
des a la institució, prop de 
12.000, i se n’han tramitat 
més de 18.000. També hi ha 
hagut més de 12.700 consul-
tes i un elevat nombre d’ac-
tuacions d’ofici (264). En to-
tal, s’han iniciat al voltant de 
25.000 expedients, un 14% 
més que l’any anterior, que 
ja va ser extraordinari.

El Síndic de Greuges va rebre més 
de 300 consultes i queixes de l’Anoia 
el 2021
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La Unitat de Recerca i 
Innovació de l’ICS ha 
participat durant el 

2021 en un total de 46 treballs 
d’investigació. El responsable 
de la Unitat, el doctor Josep 
Vidal Alaball, explica que “el 
nostre objectiu com a Uni-
tat de Recerca i Innovació és 
impulsar estudis que ens per-
metin incorporar noves eines 
a la consulta d’atenció primà-
ria que ajudin els equips de 
professionals en el seu dia a 
dia”. En aquest sentit, desta-
ca la recerca en l’aplicació de 
tècniques de realitat virtual i 
d’intel·ligència arti�cial per al 
diagnòstic com en el cas, per 
exemple, de la retinopatia di-
abètica i la detecció de lesions 
a la pell.
La pandèmia, de manera ex-
cepcional durant el 2021, ha 
centrat molts dels esforços de 
la Unitat de Recerca i gairebé 
la meitat de les investigacions 

(22 treballs) s’han orientat a 
analitzar les conseqüències 
de la COVID-19 en la salut de 
la població. L’aportació més 
rellevant de l’atenció primària 
en els estudis d’investigació a 
l’entorn de la COVID-19 és 
el coneixement dels pacients 
perquè disposa d’informació 
dels pacients al llarg de tota la 
seva vida i això permet ana-
litzar-ne l’estat de salut abans 
de la pandèmia i la seva evo-
lució. “El nostre gran valor és 
que veiem els pacients durant 
molts anys i en recerca és 
fonamental poder analitzar 
evolucions i conseqüències a 
llarg termini”, diu Vidal.
La Unitat de Recerca i Inno-
vació de l’ICS Catalunya Cen-
tral participa des de l’inici de 
la pandèmia amb l’Institut de 
Salut Global (ISGlobal) de 
Barcelona i la Fundació Da-
niel Bravo Andreu (FDBA) 
en la cohort CoviCatcentral, 
aportant dades de gairebé 
tres centenars de treballa-

dors i treballadores de la 
institució per analitzar-ne 
els anticossos de la vacuna-
ció contra la COVID-19. En 
l’àmbit d’estudi de la COVID 
persistent, també participa en 
una recerca que compta amb 
300 pacients d’arreu de Ca-
talunya i que també implica 
investigadores i investigadors 
de l’Institut Universitari de 
Recerca en Atenció Primària 
Jordi Gol i Gurina (IDIAP-
JGol), d’ISGlobal i del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR).
En aquests moments, hi ha 
tretze professionals d’atenció 
primària fent el doctorat en 
aquesta Unitat i des del 2017, 
existeix un grup de recerca, 
PROSAARU, centrat en l’es-
tudi de les particularitats del 
món rural i la salut. Vidal 
també destaca que durant el 
2021 es van publicar setze ar-
ticles de recerca en revistes de 
referència del sector sanitari, 
el doble que l’any anterior.

L’ICS Catalunya Central treballa 
per desenvolupar noves eines útils 
per a l’atenció primària

REDACCIÓ / LA VEU

Amb la conferència del 
proper dilluns 21 de 
febrer “Què fer quan 

s’ha patit un dany cerebral?” 
s’arriba a la darrera xerrada 
del cicle organitzat per l’Asso-
ciació DCA (Dany Cerebral 
Adquirit) Anoia, amb l’objec-
tiu de donar una visió global 
de la importància de la salut 
cervell i què fer quan sobrevé 
un dany en aquest òrgan.
S’entén per dany cerebral 
adquirit l’afectació de les es-
tructures encefàliques en 
persones que, havent nascut 
sense cap tipus de dany cere-

bral, pateixen en un moment          
posterior de la seva vida lesi-
ons cerebrals que porten a 
una afectació del funciona-
ment cognitiu, emocional, 
conductual i/o físic.
En aquesta darrera conferèn-
cia, Dora Gassol, treballadora 
social amb molts anys d’ex-
periència en el camp de la 
dependència, explicarà quins 
recursos i ajudes ofereix la 
societat a les persones que so-
breviuen a un dany cerebral 
adquirit.
La conferència serà dilluns 21 
de febrer, a les 19:00 hores, a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
central d’Igualada.

Última conferència 
de DCA Anoia sobre el 
dany cerebral adquirit
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La botiga Texpi s’emporta el concurs d’aparadors de l’Antic 
Gremi de Traginers
REDACCIÓ / LA VEU

Dins del marc del bi-
centenari de les fes-
tes gremials, l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igua-
lada enguany ha recuperat el 
concurs d’aparadors, la darre-
ra edició del qual es va cele-
brar el 2006.
El concurs, que en aques-
ta ocasió ha celebrat la seva 
desena edició, s’ha adreçat a 
tots els comerciants d’Iguala-
da, que durant les festes han 
engalanat, ambientat i deco-
rat els aparadors dels seus es-
tabliments amb motius de la 
festa dels Tres Tombs i amb 
tot allò que pogués relacio-
nar-se amb el món del cavall.
Després que el jurat visités 
tots els aparadors inscrits en 
el concurs, va decidir premiar 
quatre establiments: en pri-
mer lloc Texpi; com a segon 
premi la Floristeria Argelich; 
la botiga “Brodadets” com a 
tercera premiada; i rebent el 
quart premi l’Òptica Duran. 
Els concursants guanyadors 

van rebre com a premi res-
pectivament un vol en globus 
per a una persona, amb Ca-
mins de vent; un lot de pro-
ductes gentilesa de Dispoch; 
un menú de cap de setmana 
per a dues persones al restau-
rant Racó del Traginer junt 
amb una entrada al Museu 
del Traginer-Col·lecció An-
toni Ros; i dues tandes de 10 
minuts per a una persona al 
Karting de Castellollí.
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners volen agraïr-los la seva 
col·laboració, així com a tots 
els inscrits en el concurs.
D’altra banda des de l’Antic 
Gremi de Traginers comuni-
quen que per a cadascuna de 
les butlletes de la loteria de la 
Grossa venudes per l’entitat 
es retornarà 1’40€; es podran 
passar a cobrar fins al 31 de 
març a la Floristeria Arge-
lich situada a la plaça de les 
Tortugues, o bé a la parada 
situada al Mercat de la Ma-
suca, també de la Floristeria 
Argelich.
Per altra banda, el passat diu-

menge 13 de febrer el Gremi 
es va desplaçar a Mataró per 
participar en els seus Tres 

Tombs. Aquest cop ho va fer 
amb nou carros, essent així 
una de les sortides amb més 

representació per part de 
l’entitat igualadina durant la 
present temporada traginera. 
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Amb motiu del 50è 
aniversari de l’entitat, 
la Coral Els Verdums 

necessita material fotogrà�c, 
especialment de les dècades 
del 1970 i 1980; una part de 
l’arxiu dels Verdums s’ha de-
teriorat a causa d’una inunda-
ció. Es demana a tothom rela-
cionat amb l’entitat que pugui 
aportar imatges, així com tota 
mena de material audiovisual 

com vídeos o cintes de VHS, 
o objectes, documents i pro-
grames, per a poder ampli-
ar-ne el fons. A més, la coral 
farà una exposició al Museu 
de la Pell d’Igualada els prò-
xims mesos d’abril i maig. Es 
prega que s’enviïn abans del 
15 de març coralelsverdums@
gmail.com o que es portin a 
l’Escola-Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
(Passeig Verdaguer, 84-86) 
els dissabtes de 16h a 18h.

Els Verdums fa una 
crida a trobar imatges 
relacionades amb la coral

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia inicia, per ter-
cer any consecutiu, el 

projecte esTICon, que té per 
objectiu la formació en les 
TIC i l’orientació laboral dels 
joves, amb l’objectiu que s’in-
sereixin al mercat laboral o 
retornin al sistema educatiu 
per millorar la seva quali�-
cació.
Hi prendran part un total de 
20 joves, entre els 16 i els 25 
anys, amb una mitjana d’edat 
de 20 anys i majoritàriament 
un nivell formatiu bàsic, sense 
cap formació especí�ca. Du-
rant les primeres setmanes es 
faran les sessions de coaching 
laboral, programació neu-
rolingüística, mindfulness i 
tècniques de recerca de feina, 
formacions de caràcter trans-

versal per ajudar a les perso-
nes participants en el procés 
de cerca de feina i creixement 
personal. I, del 21 de febrer 
al 13 de juny prendran part 
pròpiament en la formació 
TIC, que consta d’una forma-
ció en Programació Web amb 
PHP de 150 hores i d’un curs 
d’O�ce de 60 hores. Aquesta 
formació, que es durà a terme 
al centre CEINA d’Igualada, 
serà teòrica i pràctica i es farà 
en modalitat presencial. Tam-
bé es desenvoluparan, durant 
el projecte, tutories individu-
als i se seguirà un pla de tre-
ball individualitzat per a cada 
participant.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, ha fet la benvinguda 
als joves i ha intercanviant 
diferents inquietuds amb 
ells sobre les expectatives 

que els desperta aquest curs. 
Cuadras a�rma que “aquest 
programa suposa una gran 
oportunitat per les persones 
joves de la comarca de poder 
adquirir competències útils 
i orientar la seva trajectòria 
professional; les TIC són una 
de les principals �nestres de 
futur en el context actual i, 
amb iniciatives com aquesta, 
contribuïm a l’ocupabilitat 
del segment més jove de la 
població i, al mateix temps, a 
la generació de nou talent a 
l’abast de les nostres empre-
ses en els propers anys. Els 
joves no només són el pre-
sent, sinó que són el futur. I 
si ells tenen futur al nostre 
territori, el nostre territori 
tindrà futur. Això ho tenim 
molt clar i per això impulsem 
programes per donar-los el 
màxim suport”.

Arrenca el programa esTICon, 
que formarà 20 joves i els ajudarà 
en la recerca de feina 

REDACCIÓ / LA VEU

Iguana, l’operador de te-
lecomunicacions del 
territori, va celebrar 

aquest dilluns 14 de febrer 
el seu desè aniversari amb 
tot l’equip que forma part de 
l’empresa. En el decurs de la 
celebració, representants de 
la direcció de l’empresa van 
fer una mirada al passat i a la 
trajectòria de l’empresa i van 
remarcar que “Iguana va néi-
xer com un somni, amb uns 
valors clars i uns objectius 
que a dia d’avui mantenim 
forts” i també van destacar 
“la fidelitat, la lleialtat i el 
compromís de l’equip d’Igua-
na” que fa que hi hagi perso-

nes que faci un munt d’anys 
que en formen part.
L’empresa, amb seu a l’Ano-
ia, va constituir-se l’any 
2012 per poder donar servei 
de connexió a Internet de 
qualitat, primer a través de 
radioenllaç i, posteriorment 
gràcies al desplegament de 
la seva pròpia xarxa, de fi-
bra òptica. De fet, Iguana 
fou el primer operador en 
començar el desplegament 
de fibra òptica a Igualada. A 
dia, d’avui, la seva xarxa de 
fibra òptica arriba a 27 ter-
mes municipals de l’Anoia, 
del Baix Llobregat i de l’Alt 
Penedès i dona cobertura a 
gairebé 70.000 immobles. 
Iguana té desplegats prop 

de 800 quilòmetres de fibra 
òptica: uns 170 de xarxa 
troncal que permet fer ar-
ribar la connexió a Internet 
d’alta qualitat als diferents 
nuclis de població des de les 
capçaleres que l’operador té 
distribuïdes arreu del terri-
tori, i uns 630 de xarxa de 
distribució per fer arribar 
la connexió a les diferents 

llars, comerços i empreses.
Iguana inverteix en la crea-
ció de xarxes de telecomu-
nicacions i desplega la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
ja que és l’única manera de 
garantir l’alta qualitat del 
servei que presta a parti-
culars i a empreses. A més, 
això permet generar ocupa-
ció directa i indirecta amb 
un creixement de la plantilla 
que ronda el 30% anual.

Desplegaments previstos
Iguana està enllestint el des-
plegament del terme muni-
cipal d’Olesa de Montserrat 
i dels seus polígons industri-
als, i també està treballant a 
Esparreguera. Un cop fina-
litzats aquests dos municipis 

de la zona del montserratí al 
Baix Llobregat iniciarà l’es-
tesa de fibra òptica a Abrera.
L’empresa va tancar l’any 
2021 amb la incorporació 
de dues botigues noves si-
tuades al Centre Comercial 
Montserrat Centre d’Abrera 
i a Piera, davant del Centre 
de Serveis la Bòbila, a l’avin-
guda de la Carretera d’Igua-
lada, 4 (Local 4). Aquests 
dos nous punts d’atenció se 
sumen a la botiga d’Igualada 
del carrer Santa Caterina, 32 
que aquest mes de febrer ce-
lebra el seu cinquè aniversa-
ri. Amb l’obertura d’aquests 
dos nous establiments Igua-
na reforça la seva atenció al 
client de proximitat, un dels 
valors de l’empresa.

Iguana celebra el seu desè aniversari

ES BUSCA
 PARELLA DE MASOVERS 

PER PORTAR 
UNA FINCA AGRÍCOLA

 ALS HOSTALETS DE PIEROLA.

 INTERESSATS ENVIAR CV amb  foto a:
euroexplotacionesgeibaslu@gmail.com



P #latevaveu

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Cristina Closa Martinez @cristinaclosa

Bernat Roca @crossroads1815 

Xavier Bermúdez @xavibermudez

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Nadia @nadiasinose

David Serarols @dserarols

No entenc per què ens voleu convèncer que cal 
estar enamorat ... per ser feliç

Els �lls de les meves amigues no paren de fer 
anys i ostia 22, 24, 30!
I trobo que van fer criatures precioses, ara ja jo-
ves magnís�cs així en general... i jo de cop �ipo 
de com ha passat el temps sense adonar-me’n. 
Què/com ha passat?

I serà aleshores quan el pensar obtindrà la seva
silenciosa i solitària victòria en el no res

L’home amb més paciència del món vivia al ca-
rrer dels meus pares. Jugant a futbol al carrer li 
havíem colat la pilota milers de vegades al terrat. 
Sense queixar-se, hi pujava i ens la tornava. Em 
va fer il·lusió veure’l la setmana passada. Avui 
l’enterren, puto COVID.

Continuo amb les passejades per #Igualada i si 
l’altre dia vaig observar el Tudo i la Garsa por-
tant material per construir el niu, el divendres 
va ser el Pardal comú. A més a més, observo el 
Gratapalles i l’ocell més petit, el Bruel (Regulus 
ignicapillus) de casa nostra.

Algú vol venir amb mi a esmorzar xurros amb 
xocolata?

Bon dia @ajigualada ! Al carrer Alemanya a 
l’alçada del número 33 hi ha des de fa gairebé 
dues setmanes un Seat Ibiza groc que té tota la 
pinta d’haver estat abandonat. Podeu fer-hi un 
cop d’ull?
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xarxes: El més destacat

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

@anareginarivero @jordisaumell @josepmoy 

www.veuanoia.cat

3 Obres per fer una plataforma 
única als carrers de Galícia, 
Aurora i de la Dansa

1 L’igualadí Pol Makuri Redo-
lad participarà als Jocs Para-
límpics d’Hivern de Pequín

2 Igualada inicia una campanya 
per minimitzar les afectaci-
ons de l’oci nocturn

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
M’agradaria que gent d’altres comarques, regions, etc. miressin cap a la nostra comarca 
com un atractiu més turístic i cultural en general. Tenim la sort d’estar situats al mig 
de Catalunya on tenim una quantitat d’artistes, músics, espais gastronòmics, artesans, 
grans empreses i racons meravellosos que el món hauria de conèixer.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#207 Manel López Agenjo FOTO: Cesc Sales

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

Manel López Agenjo nascut el 14/04/1980 
a Igualada i  veí de Calaf. Visc a la Pobla de 
Claramunt des de fa 20 anys. Emprenedor 
i músic. Soc creador i soci de diferents 
empreses ubicades a Igualada. Empreses 
de noves tecnologies, representacions 
artístiques, produccions festives i  espais 
d’oci a la ciutat d’Igualada (Red ribbon 
escape room ). També a nivell tècnic, 
treballo com a assessor en l’estalvi  
energètic. Gaudir de la seva família, 
dels amics, de la música en directe i dels 
espectacles en general són la meva forma 
de vida. Impulsor de festivals com l’Anoia 
Rock i d’associacions culturals com el 
Barrufet Roig i Cal Jam.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Pienso que los salarios son bajos porque la demanda de trabajo es 
inferior a la oferta; y las remuneraciones de los directivos crecen 
porque posibilitan que los bene�cios aumenten, aunque la produc-
tividad crezca muy poco.

Avui he compartit amb @ManuelSzapiro, representant de la @Co-
missioEuropea, com Catalunya té molt a dir a Europa per combatre 
el canvi climàtic. Som el 3r territori europeu amb més empreses i en-
titats que han captat fons #EUGreenDeal per fer R+D i innovació en 
sostenibilitat.

Queda molt per fer:
La bretxa de gènere es redueix, però augmenta entre els més joves.
El salari mitjà de les dones hauria de pujar un 26% per assolir la igualtat.

“La inflació perjudica l’estalviador
 i beneficia a les persones 

que s’endeuten.”

“Per poder créixer 
de forma sostenible s’ha de definir 

amb detall l’objectiu desitjat. ”

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

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat

 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

La màquina d’imprimir diners Planificar per créixer

Els Bancs centrals, per dinamit-
zar l’economia, solen augmen-
tar la liquiditat del sistema. És 
a dir, posen en marxa la mà-

quina de fer diners. A Europa ho fa el 
Banc Central Europeu i als EUA la Re-
serva Federal. Cada divisa té un banc 
central que té la facultat d’imprimir 
moneda.

Cal diferenciar el valor nominal del di-
ner i el valor real. El valor nominal és la 
xifra que hi ha impresa en el bitllet. Si 
es passa de cobrar 1.000 € a cobrar-ne 
1.500 €, potser no guanyi més, encara 
que ho sembli. S’ha de veure què ha 
passat amb el valor real i què és el que es 
pot comprar amb aquests diners. Està 
clar que l’augmenten del sou ha estat 
un 50%, però si el preu dels béns i dels 
serveis ho ha fet en un 60%, la realitat 
és que s’ha perdut un 10% de poder ad-
quisitiu. Per això el que més importa no 
és quants diners diuen que tenim, sinó 
quants béns i serveis podem comprar. 
En llocs d’hiperin�ació com va passar a 
l’Alemanya d’entreguerres o a l’Argenti-
na, s’havia de pagar un milió de marcs 
o de pesos per comprar el diari.

Quan s’imprimeix massa quantitat de 
diners apareix la in�ació, que és simple-
ment un augment generalitzat de preus. 
I una de les �nalitats principals del Banc 
Central és controlar-la. El BCE té com a 
objectiu una in�ació del 2% anual. Es-
panya va tancar 2021 amb una in�ació 
del 6,5%. I en general tot Occident s’en-
fronta ara amb un problema in�aciona-
ri, que primer van atribuir a desajustos 
logístics, deguts a la pandèmia i que ara 
veuen que se’ls ha disparat.

La in�ació perjudica l’estalviador i be-
ne�cia a les persones que s’endeuten. Si 
es tenien 1.000 euros al banc el gener de 
2021 i no s’ha fet cap moviment, avui 
continuarà havent-hi 1.000, però ara ja 
només “valen” 993,5 € per comprar. Per 

tant, ha perdut poder adquisitiu equi-
valent a 6,5 € en valor real. I si el gener 
de 2021 s’hagués demanat un crèdit 
per valor de 1.000 € amb un interès del 
6,5%, a tornar en un any, s’hauria fet 
una bona operació, ja que s’hauria dis-
posat dels diners que no es tenien i el 
preu que s’hauria pagat per tenir-los se-
ria el mateix que haurien perdut aquells 
que, tenint els diners, els havien man-
tingut en compte corrent. Així la in�a-
ció incentiva demanar crèdits. Les em-
preses ja ho estan fent per �nançar-se i 
treballen amb fons dels altres.

El problema que han d’encarar els 
Bancs Centrals és com aturar l’espiral 
in�acionària sense malmetre l’econo-
mia. I per això ara plantegen reduir 
els estímuls, encarir el preu de diner 
i vendre bons. Els tipus d’interès són 
el cost que tenen els bancs comercials 
per demanar diners al Banc Emissor. 
Si poden demanar diners a un preu 
més baix també els han de deixar a un 
preu més reduït, i, per tant, hi ha més 
tendència a endeutar-se. A uns tipus 
d’interès més alts, els bancs deixen els 
diners a un preu major, guanyen més 
diners en cada operació, però es re-
dueixen el nombre de crèdits.

I no sempre els resultats són els espe-
rats. En un escenari on la in�ació és 
molt accentuada l’increment de preus 
va més de pressa que l’increment de 
sous i els assalariats perden poder 
adquisitiu. No només això, sinó que 
creixen les diferències socials, perquè 
no tothom té accés al crèdit, no és 
el mateix endeutar-se per necessitat 
que fer-ho per invertir. Per això els 
tècnics no ho tenen fàcil per resol-
dre els problemes macroeconòmics, 
perquè s’han d’ajustar un nombre il-
limitat de factors, sovint sotmesos a 
pressions polítiques i socials que ells 
no controlen. I d’aquí la incertesa que 
envolta aquest món. 

Totes les empreses tenen com 
un dels seus objectius créi-
xer. Ara ve, molt poques 
de�neixen el quant, el com 

i de quina manera fer-ho.

Com és possible complir amb els 
objectius si prèviament no hem pla-
ni�cat com fer-ho? O sense mesurar 
si anem pel bon camí? Com podem 
reconduir la situació si no sabem el 
que falla? 

Creieu que un vaixell podria arribar 
a destí si no té un rumb clar o no li 
funcionen els instruments de navega-
ció? Doncs el mateix ens passa en la 
nostra empresa.
Per poder créixer de forma sostenible 
s’ha de de�nir amb detall l’objectiu 
desitjat. Posem el cas que ens mar-
quem créixer en facturació un 10% 
respecte a l’any anterior. Aquest crei-
xement d’on vindrà? De nous clients, 
dels mateixos que ja tenim però que 
ens compraran més? Tant si és en el 
primer dels casos com en el segon o 
un mix dels dos, s’haurà de detallar 
cada una de les accions a seguir, quan-
ti�cant els costos i calendaritzant-los 
per tal que aquelles coses que volem 
que passin realment siguin viables. 
Per altra banda, haurem de veure si 
amb l’estructura actual serem capaços 
d’assumir aquest increment (amb el 
magatzem que tinc, el nombre de tre-
balladors, la tresoreria ) etc...

Quan comencem a treballar amb un 
sistema de plani�cació podrem veu-
re ràpidament dues grans millores. 
La primera d’elles és evitar la impro-
visació i en detallar pas a pas el que 
hem de fer i en el moment en el qual 
ho hem de fer per tal d’aconseguir 
allò que ens hem proposat. Quan ens 
marquem les coses que hem de fer i 
quins són els objectius és molt més 
probable obtenir-los que no pas si ens 

quedem simplement en un imaginari 
o en un ideari.

El segon gran efecte bene�ciós és que 
en tot moment sabrem en quin punt 
estem i podrem anar comparant amb 
on hauríem d’estar. Analitzant els 
principals motius de les desviacions i 
a mesura que anem recorrent el camí, 
recti�cant (prenent decisions ) per tal 
de continuar actuant en la direcció i 
l’objectiu marcat.

Si tornem a l’analogia marítima, si vo-
lem anar de Barcelona a Mallorca (el 
nostre 10% increment de facturació) 
en primer lloc, haurem de plani�car 
quin és el rumb a seguir, la velocitat en 
nusos, quin estat de la mar és el més 
probable trobar en els mesos que vo-
lem viatjar, veure si el vaixell en el qual 
volem navegar està realment preparat, 
etc.  Tot això ens ajudarà a decidir i 
preveure quin és el consum, els dies de 
viatge, els aliments que necessitarem, 
si podem fer la travessia sols o serà mi-
llor anar acompanyats...

Després certament arriba la realitat, 
és aquí on ens hem d’anar comparant 
i veient si anem amb retard o estem 
complint respecte al que havíem pla-
ni�cat i és on podem veure a què és 
degut. Si soc capaç d’entendre el que 
realment em passa, podré prendre les 
millors decisions en cada moment.

Si ens hi �xem, realment del que es-
tem parlant és que una empresa que 
vol créixer de manera programada ha 
de plani�car el creixement. Una de les 
eines més utilitzades i alhora més e�-
caces per les empreses a l’hora de pla-
ni�car-se anualment és treballar amb 
un pressupost anual.

Sense aquesta eina que ens permet pla-
ni�car l’any, difícilment serem capaços 
de complir els objectius desitjats. 

Jan Ortuño Prat
Estudiant 2n curs  
Doble grau de dret i econòmiques a la Pompeu Fabra

Víctor García
CEO i fundador de Control Financer
www.controlfinancer.com



“El dijous llarder 
botifarra, botifarra,

el dijous llarder 
botifarra menjaré!”
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Tradicionalment, el Di-
jous Gras o Dijous Llar-
der és el primer dia del 

Carnestoltes. Segons la tradició 
antiga aquest dijous és l’inici 
d’una setmana destinada a ati-
par-se amb els àpats que estan 
prohibits a partir de l’inici de la 
Quaresma, com ara la botifarra 
i la carn en general. 
Durant set dies (�ns al següent 
Dimecres de Cendra) l’objectiu 
és consumir aliments amb un 
elevat contingut de greix ani-
mal. També és tradició menjar 
truita i coca de llardons.
El Dijous Gras és una festa que 
es limitava a l’àmbit familiar, 
però que en algunes poblaci-
ons també ha donat lloc a cele-
bracions populars a l’aire lliure.

La tradició del Dijous Gras o Dijous Llarder 
El seu origen es vincula a la 
vida de pagès. Les famílies 
sortien al camp en grups per 
celebrar l’arribada del Carnes-
toltes menjant coca de llardons 
i botifarra d’ou per berenar. 
Aquesta tradició es perpetua 
ara, ja que moltes escoles apro-
�ten aquest dijous per sortir 
d’excursió al camp amb els in-
fants i esmorzar truita o boti-
farra. 
El Dijous Llarder és cone-
gut també per Dijous Jarder 
o Llarder, Dijous Raiolu (Al-
guer), Dijous dels Bruts, “dia 
de l’ou i el porc”, “dia de la trui-
ta”, “Dijous de les Llardufes” 
(Empordà).El refranyer desta-
ca dues referències per aquesta 
jornada: “Per Dijous Llarder 
botifarra menjaré” i “Per Di-
jous Gras, botifarra �ns al nas”.

La botifarra d’ou per Dijous Gras 
REDACCIÓ / LA VEU

Origen i tradició
La botifarra d’ou és 
un dels embotits ca-

talans més típics. Un embotit 
cuit elaborat artesanalment 
amb magre, papada de porc, 
ous, sal i pebre. De color gro-

guenc, té una textura lleuge-
rament granelluda, i el seu 
sabor és � i pronunciat.
Tot i que, originàriament, era 
un embotit relacionat amb 
la festa del Carnaval perquè 
antigament quan arribava 
aquesta època, totes les cases 
ja havien acabat la matança 
del porc, per tant, hi havia 
moltes botifarres. I ous tam-
bé, perquè les gallines co-
mençaven a posar amb més 
regularitat.
Tenim constància de la vin-
culació entre la botifarra d’ou 
i el carnaval des d’inicis del 
segle XVII. En aquella època 
els aliments estaven basats 
en ous, productes del camp i 
carn de porc, i d’ells va sorgir 
aquest aliment, que avui en 
dia es pot consumir en qual-
sevol moment de l’any. Per 

a la seva elaboració es bar-
reja la carn picada de porc 
amb els ous, s’emboteix i es 
bull. La pasta d’aquest nou 
elaborat carni es feia “amb 
tant d’ous que la massa quedi 
afermada”.

Propietats de la botifarra 
d’ou
La botifarra d’ou té un sabor 
� i pronunciat. És un aliment 
energètic, ric en proteïnes 
i conté tots els aminoàcids 
essencials de l’ou i vitamines 
del grup B, vitamina A i fer-
ro.
És un producte apte per ce-
líacs i al·lèrgics o intolerants 
a lactosa i la proteïna làctia.
Per a la seva conservació es 
recomana mantenir-la re-
frigerada a una temperatura 
d’entre 2 i 4º.

cal.codina@telefonica.net - tel. 93 809 63 06

Botifarres de Tous
de Sant Martí de TousEns trobareu al    

V CONCURS DE
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La coca de llardons és 
una coca dolça típica 
de gran part del Pirineu 

català.Es fa a base d’ous, su-
cre, farina, llardons i pinyons, 
que tradicionalment es menja 
a l’època de carnestoltes –a 
partir del Dijous Gras o Di-
jous Llarder– i que ajuda a 
encarar el període de dejuni 
de la Quaresma.
Abans, de coques de llardons 
només se’n trobaven els dies 
previs a la Quaresma, sobre-
tot a partir del Dijous Gras, 
dies de plats greixosos i d’ex-
cessos gastronòmics. Però 
avui se’n troben tot l’any i 
formen part de la gran varie-
tat de dolços de les festivitats 
populars més viscudes, com 
ara Sant Joan o Sant Pere. Les 
coques de llardons solen anar 
acompanyades de vi dolç, 
moscatell, malvasia o cava.
Comparteix amb la coca de 
xulla l’ús de cansalada, però 
en aquest cas, la coca és pe-
tita, plana i tapada, i la can-
salada va dins. És gairebé una 
empanada, però més plana 
i té una altra massa. Té una 

textura més aviat seca gràcies 
a la massa de pasta de full, i 
és molt calorí�ca, la qual cosa 
explica el seu origen pirinenc.

RECEPTA:
Ingredients:
- Una làmina de pasta de full
- Una mica de farina
- 80 grams de llardons
- 80 gr de sucre + 25 gr de 
sucre per la cobertura
- Pinyons
- 1 ou

Preparació:
- Posem farina sobre el taulell i 
estenem la làmina de pasta de 
full.
- Dividim mentalment la là-
mina de pasta de full en tres 
parts iguals i posem a sobre de 
la franja central els llardons que 
hem hagut de triturar amb un 
robot de cuina.
- Afegim la meitat del sucre a 
sobre la coca (uns 40 grams).
Dobleguem una de les parts que 
no té llardons a sobre i ho aixa-
fem amb un corró. Al damunt, 
hi posem més llardons i més 
sucre (uns 40 grams més). A 
continuació, dobleguem la part 
que ens queda i ho tapem. Ho 

tornem a aixafar amb el corró 
perquè ens quedi tot junt.
- La tallem per la meitat i l’es-
tenem amb el corró. Després 
fem el mateix amb l’altra meitat. 
Que quedi ben prima.

I per postres... la coca de llardons!

- La posem sobre la safata amb 
l’ajuda del corró.
- Batem un ou i pintem la coca 
per sobre amb una mica d’ou.
- Hi afegim els pinyons per so-
bre i més sucre (els 25 grams 

restants).
- Posem la safata al forn, a 180 
ºC amb l’escalfor de sota, la de 
sobre i l’aire, si volem.
En 12-15 minuts ja està torrada 
i la podem treure del forn.



Com se celebra el Dijous Llarder en altres comunitats?
NOELIA GARCIA / LA VEU

El Dijous Gras, el Jueves 
Lardero o el  Dijous de 
Brenar són altres ma-

neres d’anomenar la festa que 
dona la benvinguda al Car-
nestoltes. Una festa que cele-
bra sempre entre el 29 de ge-
ner i el 4 de març segons l’any.
En molts pobles aquest dia 
se celebra una festa popular 
amb diferents costums, enca-
ra que bàsicament consisteix 
en una jornada a l’aire lliure 
on la gastronomia té un paper 
molt important. 

Comunitat Valenciana
El Dijous de Berenar és una 
tradició que data més enllà 
del 1492, any de l’expulsió 
dels jueus de Sagunt, localitat 
on se celebra amb més força 
aquesta diada. La tradició ha 
passat de pares i mares a �lls 
i �lles, i des de fa temps els 
col·legis de la ciutat de Sagunt 
fan activitats en aquests dies 
perquè els petits interioritzen 
aquesta centenària tradició. 
El menjar tradicional és la 
pataqueta, semblant a un en-
trepà en forma de mitja lluna, 

emplenada de truita de faves, 
de truita d’alls tendres, es-
parracs o companatges. I els 
llocs tradicionals per a anar 
sempre han estat les munta-
nyes de Sagunt, l’Alqueria de 
l’aigua Fresca, el Teatre Romà 
i el Castell, encara que avui 
dia la gran majoria el fa en la 
intimitat de la seva casa, o els 
més petits en els col·legis. 

Castella La Manxa 
Un dels pobles que segueix la 
tradició del Dijous Gras és Si-
sante. Durant aquesta festivi-
tat els habitants del municipi 
i un gran nombre de visitants 
s’apropen al Pou de la Olivi-
lla per degustar aliments com 
xoriço, botifarres i pancentas. 
La tradició explica que els jo-
ves de divuit anys, recorrien 
els carrers demanant una aju-
da als veïns amb la �nalitat de 
comprar el menjar i sobretot 
la beguda per a la celebració 
d’aquest dia. 
A més, durant la nit del jue-
ves lardero passaven la nit en-
front de l’església, al voltant 
d’una foguera ballant, men-
jant i festejant l’arriada del 
Carnestoltes.

Festa local a Còrdova
Al poble de Fernán Núñéz 
fa més de cinc-cents anys s 
que el dijous llarder és cone-
gut com la festivitat local i té 
un gran pes per als habitants 
de la localitat. La tradició és 
menjar carn a més d’una coca 
coneguda com el hornazo, 
una massa de pa, farina, sucre 
i llard de porc, que s’adorna 
en la part superior amb un ou 
cuit. A part d’aquesta tradició, 
en Fernán Núñez se celebra la 
reconquesta de la ciutat de 
Granada en l’any 1491, ja que 
el compte d’aquesta localitat 
va oferir les seves tropes per 
aconseguir el triomf. En l’ac-
tualitat la celebració continua 
amb tot vigor i força. Encara 
és tradicional que cada fa-
mília realitzi els seus propis 
hornazos, personalitzats al 
gust amb receptes particulars 
consolidades durant segles. A 
més hi ha forners professio-
nals que preparen hornazos
de grans dimensions per a re-
galar als veïns. 

Disfresses a La Rioja
A Santurde de Rioja el Dijous 
Llarder és conegut com el Di-
jous de Judes. La tradició se 
centra en els més petits que 
fan un ninot de palla, el “Ju-
des”, i recorren el poble can-
tant cançons pròpies del dia 
i demanant per les cases ous, 
xoriço o diners. A la tarda, 
cremen en la plaça el ninot i 
amb el recaptat, celebren un 
berenar. Encara es conserven 
moltíssimes de les cançons 
“del Judes”. El berenar típic 
son coques de farina, carn, 
truites i ous.
A Santurdejo és el Dijous de 
Tots i la celebració comença 
el dimecres anterior. 

Els adults i els joves es dis-
fressen i espanten els més pe-
tits. El dijous al capvespre es 
crema un ninot fet amb palla 
i robes velles per a espantar 
els mals esperits. I els nens i 
les nenes anaven per les di-
ferents cases del poble a de-
manar ous, patates i xoriço. 
Si algú ho desitjava, abans de 
lliurar aquests aliments, se li 
cantaven unes cançons típi-
ques. L’aliment més típic és la 
truita de xoriço. 

Dolços a Sòria
A diferència d’altres locali-
tats, a Sòria durant el Dijous 
Llarder, el Dia de la Meren-
dilla, és costum menjar ali-
ments dolços i prescindir de 
la carn. En alguns pobles de 
la província de Sòria, com 
Monteagudo de les Rectories, 
els infants berenen al camp i 
mengen unes postres típiques 
denominades pinyes elabo-
rades amb massa de farina i 
mel.

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

Botifarra d’ou i de diferents sabors

Tradicional
Calçots

Espinacs
Escalivada

Formatge de Maó
Alls tendres

C/Alba, 11 · Igualada
93 803 08 83

calpassanals@hotmail.com

Bon 
Dijous 

Llarder!
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Els tres darrers dijous 
abans de la Quaresma 
són coneguts com els 

tres dijous gormands: el del 
compares, de les comares i el 
Dijous Llarder. En l’actualitat 
els dos primers no tenen ce-
lebracions festives associades, 
tot i que antigament durant 
aquests dies els padrins i les 
padrines es convidaven, res-
pectivament a suculents àpats. 
El Dijous Gras o Llarder està 
en aquesta mateixa línia de 
convit i celebració gastronò-
mica, majoritàriament dins 
l’àmbit familiar, però també en 
l’espai públic. Avui és el dia de 
l’any en què moltes llars men-
gen truita de botifarra, coca 
de llardons i botifarra d’ou 
per esmorzar, per dinar o per 
sopar, així com altres àpats re-
sultants de la combinació dels 
ous amb la carn, una remi-
niscència dels greixosos àpats 
que tenien lloc quan, per Qua-
resma l’abstinència era obliga-
da per a tothom.
Tot aquest des�ci carnal co-
mença amb un àpat extraor-
dinari, a base de carn de porc, 

ous, llom, orella, cansalada, 
ventre i botifarra. La farsa dels 
funerals del porc, habitual de 
recitar el Dijous Gras, escar-
neix el sacri�ci del porc per 
fer-ne vianda:
De vianda en queda prou
per les Carnestoltes;
us deixo tot el meu cos,
botifarres moltes;
també us deixo lo poltruc,
menjau’s el que jo no puc:
procureu viure amb salut,
després feu-me absoltes.

Dies de disbauxa abans que arribi la Quaresma

Antigament, per Dijous Gras 
era tradició que els escolars, 
des de Cap d’Any �ns el Di-
jous Llarder, recollissin tots 
els diners que podien. Avui 
trencaven la guardiola i ana-
ven a fer un bon berenar amb 
els companys, a base de truita 
amb botifarra i formatge per 
postres.
Actualment, les escoles de tot 
el país continuen amb aques-
ta tradició, realitzant petites 
excursions a parcs o jardins 
propers al centre educatiu i 
fent-hi un bon àpat en comú. 
Així mateix, també és habitu-
al que se celebrin concursos 
de truites entre els alumnes, 
premiant la que té millor gust, 
millor presència, major ori-
ginalitat... També són moltes 
les poblacions catalanes que 
celebren concursos de truites i 
jornades gastronòmiques amb 
la carn de porc i els ous com a 
protagonistes.
A Mallorca és costum menjar 
ensaïmades casolanes el Di-
jous Gras, fetes amb molt de 
llard i farcides amb carn de 
porc. A l’Alguer, per contra, 

el dia d’avui s’anomena Dijous 
Raiolu (una evolució de lardi-
olu, és a dir, llard), en què és 
habitual menjar la típica olla 
podrida, un plat que en l’ac-
tualitat s’ha convertit en un 
dels símbols gastronòmics de 
la ciutat catalana de Sardenya.
El Dijous Gras és també el dia 
en què, en molts poblacions 
s’esceni�ca l’arribada del Rei 

Carnestoltes, el dia assenya-
lat en què pronuncia el seu 
discurs incitant a la gresca i 
la gatzara. El període festiu 
que comença amb el Dijous 
Llarder trenca totalment 
amb les rutines de la vida 
quotidiana, subvertint l’or-
dre establert fins el moment, 
tant en l’àmbit gastronòmic 
com el social o el sexual.

La botifarra d´ou de sempre
CtrA. DE VALLS, 79 - 08710 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI

T/F. 93 803 51 61  -  calpepexa@gmail.com684 295 399

Fem 100anys!

Me r c a t  L a  Ma s u c a
P a r a d e s  6 9  -  1 1 1  
Te l .  9 3  8 0 5  5 0  4 1

Des de 1800, 6 generacions 
al vostre servei
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El camí �uvial que surt 
del nucli urbà d’Òde-
na i arriba �ns al riu 

Anoia seguint el traçat de la 
Riera d’Òdena, s’inaugurarà 
formalment el proper dissab-
te 19 de febrer amb una ca-
minada oberta a tothom, que 
comptarà amb la participació 
de tots els alcaldes de la Con-
ca d’Òdena, diverses autori-
tats, representants d’entitats 
excursionistes i tots aquells 
ciutadans que s’hi vulguin su-
mar per recórrer el nou camí i 
admirar els elements d’interès 
paisatgístic, ambiental i patri-
monial de la Conca d’Òdena 
que �ns ara romanien pràcti-
cament inaccessibles.
S’han establert dos punts 
d’origen de la caminada per 
dissabte: a les 10.30h se sor-
tirà des de la Torre del Castell 
d’Òdena, i a les 11h se sortirà 
de Cal Badia d’Igualada (Av. 
Montserrat, 33). Ambdues 
comitives es trobaran a les 
12h sota el Cementiri Nou 
d’Igualada, en un punt habi-
litat per a fer un refrigeri i on 
tindran lloc les salutacions 
institucionals. El recorregut 

entre Igualada i el punt de 
trobada és de 2,5 quilòme-
tres (5km entre l’anada i la 
tornada), i el recorregut des 
d’Òdena és de 5 km (10 km 
sumant anada i tornada). Es 
tracta d’una caminada oberta 
a tothom i no cal inscripció 
prèvia.
El nou camí �uvial de la Riera 
d’Òdena, de 7’28 km de llar-
gada, ja és transitable des de 

fa pocs dies a peu, en bicicle-
ta, a cavall i d’altres mitjans 
no motoritzats. Es tracta d’un 
ambiciós projecte impulsat 
des de fa set anys conjun-
tament per la Diputació de 
Barcelona i la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) amb un 
cost de prop d’un milió d’eu-
ros.
La inversió ha servit per re-

El nou camí �uvial de la riera d’Òdena ja és transitable

cuperar i millorar l’hàbitat 
natural de la ribera i el con-
junt de l’espai �uvial i obrir-
lo a la ciutadania perquè els 
vianants puguin admirar 
elements d’interès geològic 
com els xaragalls de margues 
blaves, elements d’interès pai-
satgístic com les vistes pano-
ràmiques del Puig Aguilera o 
els conreus agrícoles de secà 
a l’entorn del paratge El Coto, 

i elements d’interès cultural i 
arquitectònic com el Castell 
d’Òdena o el Cementiri Nou 
d’Igualada. Un cop creuat el 
pont de Can Riba, el camí 
segueix el traçat de l’Anella 
Verda d’Igualada, i �nalitza a 
la desembocadura de la riera 
d’Òdena al riu Anoia, on en-
llaça amb la Via Blava Anoia 
Fase 1.
Aquest nou camí fluvial dig-
nifica i conserva l’espai natu-
ral, l’apropa a la ciutadania 
i ajuda a vertebrar la Con-
ca d’Òdena. Forma part del 
projecte Parc Fluvial Anoia, 
que inclou el riu Anoia, la ri-
era de Castellolí i el torrent 
de Güells, a més del a Riera 
d’Òdena. Tots ells es con-
nectaran a la Via Blava Ano-
ia que ha d’unir la Conca 
d’Òdena fins al mar a través 
de les lleres dels rius Anoia 
i Llobregat, en un projecte 
promogut per la Diputació 
de Barcelona.

Demà dissabte, cami-
nada inaugural del nou 
camí de la riera d’Òde-

na oberta a tothom
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L’11 de febrer va tenir 
lloc, a Piera, l’última 
sessió participativa per 

a la diagnosi sobre l’envelli-
ment a l’Anoia, després de 
les celebrades prèviament a 
Vilanova del Camí i a Calaf. 
Hi van prendre part un total 
de 81 persones grans, tècnics 
i professionals de l’àmbit de la 
vellesa i també càrrecs elec-
tes de la comarca. A aquesta 
última sessió hi van assistir 
també la consellera d’Acció 
Social, Sandra Fernández, i la 
regidora de l’àmbit de Perso-
nes Grans del consistori pie-
renc, Anna Pallarols.
La iniciativa l’han impulsat el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
amb la col·laboració de l’em-
presa El Risell, amb l’objec-
tiu de realitzar una diagnosi 
sobre la vellesa a la comarca. 

Aquesta diagnosi, quantita-
tiva i qualitativa, ha de per-
metre radiogra�ar el present 
i dibuixar futures polítiques 
socials d’envelliment, base 
important per als ens locals 

a l’hora de fer front als reptes 
que es presenten. La diagnosi 
servirà també per a l’actua-
lització del Pla Comarcal de 
les Persones Grans, gràcies 
també a la col·laboració del 

Finalitzen les tres sessions participatives per realitzar 
una diagnosi sobre l’envelliment a la comarca de l’Anoia

Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia.
La bretxa digital va ser un dels 
temes que es van exposar a 
les diferents taules de treball, 
ja que cada cop més tràmits 
del dia a dia són telemàtics i 
generen di�cultats. Es va par-
lar de formació o voluntariat, 
però també de poder mante-
nir sistemes d’informació pa-
ral·lels perquè aquesta sigui 
accessible a tothom. També es 
va parlar de la soledat no de-
sitjada i de propostes interes-

sants com la creació de bancs 
del temps o de l’increment del 
servei d’atenció domiciliària, 
així com de proporcionar su-
port psicològic per acompa-
nyar processos emocionals. 
Es van abordar, �nalment, 
els problemes de transport i 
d’habitatge i es van evidenci-
ar l’edatisme i les preocupants 
situacions de possible abús 
que pateixen les persones 
grans.
Pel que fa a les fortaleses del 
moment actual, es va desta-
car el fet de comptar amb ens 
locals preocupats pel benes-
tar de les persones grans, així 
com tenir uns serveis socials 
bàsics i especialitzats ben 
capacitats, i el bon treball 
coordinat entre professionals 
de l’àmbit de la salut, social i 
entitats del tercer sector, es-
tablint així col·laboracions 
publicoprivades.

S’han dut a terme a 
Vilanova del Camí, 

Calaf i Piera i han estat 
impulsades pel Consell 

Comarcal amb la col·la-
boració del Consell de la 

Gent Gran de l’Anoia
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MONTBUI / LA VEU

Fins el dia 3 de març es 
poden formalitzar a 
Mont-Àgora les ins-
cripcions pel Carnes-

toltes de grans, que tindrà lloc 
el proper dissabte 5 de maig a 
partir de les 7 de la tarda. Po-
dran participar al concurs del 
Carnestoltes totes les persones, 
grups i associacions que ho de-
sitgin i vagin disfressades, ja si-
gui aportant comparsa o bé per 
títol individual.
El recorregut de la rua d’en-
guany tindrà com a sortida el 
carrer Pau Casals (darrere del 
Mercadona). Es continuarà pel 
passeig Espanya, es passarà pel 
Boulevard/carretera de Valls i 
es girarà llavor cap al carrer del 
Pont, continuant per aquest, 
�ns al carrer la Mercè, per �na-
litzar al passeig Catalunya.
El premis previstos a la cate-
goria de compases són els se-
güents: un primer premi de 
400 euros a la millor carrossa; 
un segon de 300 euros, i un 
tercer de 200 euros. També es 
lliuraran premis de 100 euros a 
la comparsa “amb la mascareta 
més original”, també a la com-
parsa més treballada, a la més 
divertida, a la més crítica, a la 
més original, a la més “ballado-
ra” i a la més sostenible.  
Pel que fa als premis previstos 
a la categoria individidual, hi 
haurà un primer premi de 100 
euros, un segon de 80 euros i 
un tercer de 60 euros.
També es lliurarà una boni�-
cació econòmica de 200 euros 
a la comparsa que porta la car-
rossa del Rei Carnestoltes.
Cal recordar que per poder op-
tar al premi de comparsa cal-

drà que siguin un mínim de 6 
persones. Els temes de les car-
rosses, segons s’explica a les Ba-
ses del Concurs, són lliures. No 
obstant això, no podran tenir 
continguts sexistes, homòfobs 
ni racistes, ni qualsevol expres-
sió violenta que pugui afectar 
o anar contra la integritat i el 
benestar d’altres persones.
Totes aquelles persones que 
participin en el concurs hauran 
d’anar a presentar-se davant del 
públic i del Jurat. El jurat estarà 
format per la Comissió ‘’Viu la 
Festa’’ i per dos tècnics/ques de 
l’Ajuntament.
Les persones interessades a 
inscriure’s individualment o a 
la categoria de comparsa po-
den demanar més información 
trucant al telèfon 606382953. 
Les incripcions es formalitza-
ran a Mont-Àgora, de dilluns 
a dijous, de 16 a 20 hores, �ns 
el dia 3 de març. El Carnestol-
tes de grans és organitzat per la 
regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament montbuienc, amb 
el suport de Viu La Festa.

El 5 de març a la tarda, Car-
nestoltes Infantil
El mateix dissabte 5 de març 
a la tarda tindrà lloc una nova 
edició del Carnestoltes Infantil. 
La concentració començarà a 
dos quarts de cinc de la tarda, 
a Montmercat. Enguany no hi 
haurà concurs, però sí un ob-
sequi per a tots els infants que 
vinguin disfressats.
Com és habitual, el Carnestol-
tes Infantil inclourà una rua de 
disfresses circular, amb l’acom-
panyament del grup XIP XAP. 
L’activitat és organitzada per la 
regidoria d’Educació i Infància 
de l’Ajuntament montbuienc.

Ja es poden formalitzar 
les inscripcions pel 
Carnestoltes montbuienc

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper cap de 
setmana hi haurà una 
doble oferta cultural a 

la Sala Auditori Mont-Àgora. 
D’una banda, el dissabte 19 
s’organitzarà la representació 
teatral Molotov. El muntat-
ge teatral està basat en el lli-
bre “Caso Cipriano Martos” 
del periodista Roger Mateos, 
on es reconstrueix la història 
d’aquest militant antifran-
quista mort el 1973. Després 
de l’èxit de “Mort a les cune-
tes” (Premi al Millor especta-
cle i al Millor actor a la Mos-
tra de Teatre de Barcelona), 
l’actor igualadí Joan Valentí i 
David Pintó s’alien de nou per 

homenatjar les víctimes de la 
repressió franquista.
La detenció de Cipriano Mar-
tos es va produir arran de la 
distribució d’octavetes a la sor-
tida de la fàbrica Punto Blanco 
d’Igualada. La causa o�cial de 
la mort va ser la ingesta d’un 
còctel molotov en el transcurs 
d’un interrogatori a la caserna 
de la Guàrdia Civil de Reus.
L’endemà diumenge, a partir 
de les 12 del migdia, es podrà 
veure a Mont-Àgora l’espec-
tacle infantil Mozartland, el 
qual anirà a càrrec de la Com-
panyia del Príncep Totilau.  
Mozartland és un concert-es-
pectacle que us convida a en-
trar a l’habitació de jugar del 
petit Mozart i la seva germana 

Nannerl, interpretats per dos 
nens de carn i ossos. Allà, amb 
la música en directe del com-
positor a càrrec d’un quartet 
de corda i �auta, tres actors 
esceni�caran, amb grans màs-
cares, els contes populars que 
més van divertir al petit geni 
de Salzburg. Es tracta d’un 
espectacle familiar, especial-
mente adreçat per a nens a 
partir de 2 anys.
Tant per a la representació 
“Molotov” com per a l’espec-
tacle familiar “Mozartland” ja 
es poden adquirir les entrades, 
al preu de 3 euros, al portal 
www.reservaentradas.com.

Activitat cultural per partida doble 
a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

Aquest dimecres al 
migdia ha tingut lloc 
la presentació telemà-

tica del Pla de Contingència 
del servei de salut pública de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui vers l’emer-
gència sanitària per Covid-19. 
Aquest document, realitzat 
per l’empresa Anthesis La-
vola, i subvencionat en gran 
part per un fons de prestació 
de la Diputació de Barcelona, 
es materialitza en un Pla de 
Contingència basat en qua-
tre pilars fonamentals: d’una 
banda s’especi�ca un procedi-
ment especí�c per a l’optimit-
zació de la coordinació; també 
s’explica un procediment es-
pecí�c per a l’obtenció d’in-
formació clau per a la presa 
de decisions; s’estableix un 
procediment especí�c per a la 
transparència i la comunica-

ció amb la ciutadania i es trac-
ta el procediment especí�c pel 
reforç de les tasques tècniques 
en l’àmbit de la salut pública.
La presentació del Pla ha anat 
a càrrec de Mar Vives, tècnica 
de l’empresa Anthesis Lavola, 
en una sessió on han partici-
pat l’Alcalde montbuienc Je-
sús Miguel Juárez, la Primera 
Tinent d’Alcalde i Regidora de 
Salut Pública Coral Vázquez i 
també el regidor de Governa-
ció Jordi Bòria Taixé. També 

Presentat el pla de contingència 
de salut pública 

hi han pres part diferents càr-
recs tècnics de l’Ajuntament.
La regidora de Salut Pública 
Coral Vázquez, que ha con-
duït l’acte, ha explicat la im-
portància de poder disposar 
d’aquest document “per millo-
rar la preparació interna de la 
organització i donar garantia 
al funcionament operatiu del 
servei de salut pública en un 
escenari d’emergència sanità-
ria assimilable al que hem vis-
cut amb la COVID-19”. 
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E l passat mes de desem-
bre va iniciar un nou 
pla d’ocupació muni-

cipal, en el marc del projecte 
Treball als Barris 2021 que 
dóna formació i experiència 
laboral en l’àmbit del medi 
natural a persones en situa-
ció d’atur no perceptores de 
prestació contributiva.
En total són 5 les persones 
beneficiàries que després 
d’haver realitzat l’acció for-
mativa en tasques forestals i 
de jardineria al llarg del mes 
de desembre i gener, aquest 
mes de febrer i durant 9 me-
sos, comencen les tasques 
forestals i de jardineria al 
municipi.
L’actuació es durà a terme 
als diferents camins i sen-
ders, espais d’interès sin-
gular i patrimonial, zones 

d’interès paisatgístic, a més 
d’altres punts del municipi. 
En concret es faran tasques 
de desbrossament, neteja i 
manteniment en més d’una 
quarantena de camins i una 
trentena de punts del territo-
ri odenenc.
El programa està impulsat i 
finançat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i 
cofinançat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social-Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal amb 
una dotació de 90.524,14€

Zones d’actuació
- Camins municipals:
Camí de Cal Cremat, Camí 
del Raval d’Aguilera (des de 
Puig Rabat fins a Sant Ber-
nabé), Camí de l’Aeròdrom 
(des de Can Macià fins a 
l’aeròdrom), Camí d’accés al 

Refugi antiaeri, Camí de Cal 
Brunet (des de El Forn fins 
a Cal Brunet), Camí de Cal 
Cinto a Viladés, Camí de Cal 
Sabater fins a Mas del Vent, 
Camí de l’Espelt a Rubió 
(fins a les Casetes d’en Vi-
ves), Camí de Can Masarnau 
fins a la cruïlla de Cal Magí 
de les Alzines, Camí del car-
ril (sortida de l’Espelt per Av. 
Pau Casals), Camí de les Ca-
setes d’en Mussons a l’Espelt, 
Camí de Cal Mercader fins al 
barri de Cal Soler, Camí del 
barri de Can Soler fins a Cal 
Senador, Camí de Cal Soler 
a Cal Bonjoch fins a la ctra 
de les Maioles, Camí de l’Es-
pelt fins a Cal Cornet, Camí 
de Cal Roig (des del camí de 
Cal Sabater fins als Cups de 
l’Enric), Camí de Sant Sebas-
tià (des de Can Macià fins a 
Sant Sebastià antiga N-IIz), 
Diposit ADF Espelt, Dipòsit 
ADF Maioles, Camí Cal Ca-
setà, Camí de Can Aguilera 
de les Rovires a Rossinyol, 

Comencen els treballs forestals i de jardineria del projecte 
“Treball als Barris”

Perímetre del aeròdrom

- Restes arqueològiques
Forns de guix del Camí Bau-
mes, Forns de guix Camí 
Guilereta, Forns de Guix de 
Camí dels horts, Teuleria ro-
mana, Turó del Castell, Camí 
entorn Turó del Castell, Re-
fugi antiaeri

- Punts concrets
Bike-trial; Entorn escales de 
la Capella; Cementiri Es-
pelt; Bústies; Capella Sta. 
Magdalena; Aparcament de 
zona camp futbol; Aparca-
ment zona piscina; Laterals 
de antiga N-II a zona Scor-
pia; Solar Polígon Gavarreres 
01; Solar Polígon Gavarreres 
02; Bosc municipal de Puig 
Rabat (antic dipòsit GLP); 
Sortida d’aigües brutes del 
Raval (futura EDAR); Solar 
aparcament Camp futbol; 
Solar colònia gats; Perímetre 
d’herbes de. c/ Barcelona, c/
Montserrat c /Comerç, c/Cal 

Riba;  solars Pallarols PERÍ-
METRE; c/ Tarragona

- Camins nous 2022
Camí Raval a Bosc Gran; Camí 
de vila romana de l’Espelt; 
Camí del Mig a l’Espelt; Camí 
de la depuradora de l’Espelt; 
Camí de Caseta del Manco a 
les pistes poliesportives; Pins 
del Camí del Cementiri; Bos-
quet de l’entorn del Cementi-
ri; Camí de sota del Raval cap 
a Can Aguilera de la Costa 
(gossos); Camí via Blava entre 
Funosa i Cal Teixidor (àmbit 
d’Òdena); Camí de Can Agui-
lera cap al restaurant els Cups; 
Camí de l’APAN i Samuntà; 
Cami entre Vila Romana i la 
hípica; Camí de Can Aguilera 
de la costa des de Can Macià 
�ns al Bosc Gran; Camí de les 
Cassetes dels Mussons perí-
metre exterior

- Fonts
Can Massarnau; Can Macià;-
Ca l’Enric; Can Brunet.

ÒDENA / LA VEU

Apro�tant les vacan-
ces de Setmana Santa 
l’Associació d’Ager-

manaments d’Òdena amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Òdena han organitzat una 
visita a Odenas, el municipi 
francès amb qui estan ager-
manats. La sortida, serà del 
divendres 15 al dilluns 18 
d’abril. 
El viatge, obert a tothom,  és 

Òdena preparar la visita al municipi 
francès Odenas amb qui està agermanat

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òde-
na ret homenatge a 
l’odenenca Isabel Elias 

Padilla, que aquest dissabte 
12 de febrer va complir 100 
anys. L’alcaldessa Maria Saya-
vera i les regidores Alba Ga-
llardo i Vanessa Garcia l’han 
visitat a casa seva, dilluns 14 
de febrer i li han portat una 
planta. Isabel, molt contenta 
de la visita, va recordar amb 
l’alcaldessa i les regidores ac-
tivitats del barri i els seus ve-
ïns. També els ha explicat que 
dissabte va poder celebrar el 
centenari amb els seus fami-
liars.
La família de la Isabel explica 

que és una persona molt esti-
mada al municipi, molt ami-
ga dels seus amics, i conside-
ren que ha estat una mare i 
una àvia meravellosa, vivint 
sempre dedicada a �lls i néts. 
Com molta altra gent, va ar-
ribar a la comarca als anys 60 
«per tenir una vida millor», 
quan tenia 40 anys i estava 
embarassada de la seva quar-
ta �lla. La família recorda que 
aquells van ser uns anys molt 
difícils. Ara, 60 anys després, 
la Isabel viu rodejada dels 
seus quatre �lls, set néts i set 
besnéts. Actualment, dedica 
els seus dies a pintar, cosir i 
a fer alguna becaina, i també 
té molta a�ció a fer punt de 
creu i a passejar.

una oportunitat d’enriqui-
ment cultural, un espai per 
intercanviar, visitar llocs 
d’interès i realitzar activitats 
conjuntes. Les places són li-
mitades per aquest motiu 
les persones interessades en 
realitzar el viatge poden ins-
criure’s i  demanar més infor-
mació al 610702133. A més, 
el proper 3 de març al Teatre 
Centre Unió Agrícola, a les 7 
de la tarda es farà una reunió 
informativa per donar detall 

del funcionament de l’estada. 
Odenas és un petit municipi 
francès, amb uns 1.000 habi-
tants aproximadament, situ-
at al departament del Roine, 
a la regió de Roine-Alps i a 
uns 60km de Lyon. Els seus 
orígens són del s XII i actual-
ment destaca per la seva pro-
ducció de vins. També és de 
gran interès cultural el castell 
de La Chaize, una visita de la 
que els odenencs podran gau-
dir durant la seva estada. 

Òdena celebra amb la 
veïna Isabel Elias Padilla 
el seu 100 aniversari
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Les regidories d’Obres i 
Medi Ambient han pre-
parat un extens catàleg 

d’actuacions per al 2022 en el 
marc del projecte VilaNatura. 
Es tracta d’un projecte trans-
versal que enceta la segona 
anualitat amb la voluntat de 
seguir transformant la ciutat 
per fer-la més sostenible i res-
pectuosa amb el medi ambient.
El projecte VilaNatura ha 
plani�cat més d’una vintena 
d’actuacions que impliquen la 
reposició i la remodelació d’ar-
brat així com la remodelació de 
zones verdes i la creació de les 
primeres illes verdes del muni-
cipi.
Pel que fa a la reposició de l’ar-
brat, el VilaNatura ha marcat 
algunes zones com a priorità-
ries. La brigada de jardineria, 
previ estudi, ha plantejat una 
substitució de l’arbrat existent 
en diferents carrers, bé per-
què els arbres estan malalts, bé 
perquè suposen un perjudici 
o un perill per a la ciutadania. 
La brigada ha previst actuar en  
els carrers de la Font, Cardenal 
Cisneros, Les Quadres, plaça 
Catalunya, i també al carrer 
dels Tintorers, al polígon in-
dustrial.
També s’han plani�cat dife-
rents projectes de remodela-
ció de l’arbrat que contemplen 
la segona fase del carrer Papa 
Joan XXIII, també la segona 
fase de la plaça del Joc de la 
Pilota, al barri Sant Nicolau i 
una tercera actuació al carrer 
Teixidors, a la vorera de la zona 
escolar.
Tanmateix, des d’Obres i Ur-
banisme, es treballarà conjun-
tament per a la remodelació 
de diferents zones verdes. Està 
previst intervenir en una vuite-
na d’espais on es proposen di-
verses actuacions tant d’obres 
com de jardineria. L’espai ubi-
cat entre el carrer Migdia i 2 de 
maig; el que hi ha entre Migdia 
i Argentina;  la plaça de la Font 
de l’Escut, al barri La Pau; la 
C244, i la plaça Picasso, on s’es-
tà fent la renovació de l’arbrat i 
de la jardineria.
Un altre dels projectes interes-
sants del VilaNatura 2022 és la 
creació de les dues primeres 
illes verdes de Vilanova del 
Camí. La primera, en la qual ja 
s’ha començat a treballar, s’ubi-
carà al carrer Alba, al barri de 
La Lluna i, la segona illa verda 
que s’ha projectat tot i que en-
cara no hi ha projecte és a la ro-

tonda del carrer dels Ducs amb 
la ronda Sant Antoni.

Es millora l’entrada de Vila-
nova pel polígon industrial 
en el marc del projecte Vila-
Natura 2022
Continuem parlant del Vila-
Natura perquè algunes de les 
propostes per aquest 2022 ja 
s’han completat. És el cas de 
la millora de l’entrada de Vila-
nova del Camí  des del polígon 
industrial Pla de Rigat. La bri-
gada de jardineria ha treballat 
en la rotonda on hi ha col·locat 
per�ls de separació i ceràmica 
trinxada. També han posat vo-
reres noves en els dos parterres 
laterals i s’ha completat amb 
una cobertura d’escorça de pi.
La brigada també està treba-
llant en el parc del Joc de la 
Pilota, al barri Sant Nicolau. 

Es tracta de la segona fase de 
l’obra que consisteix en la re-
tirada dels últims oms afectats 
per una arna (Paranthrene ta-
baniformis) que fa galeries als 
troncs dels arbres. També es 
talaran les catalpes, una espè-
cie d’arbre que està molt dete-
riorada i que té unes necessi-
tats de reg molt importants.
En el seu lloc es plantaran ave-
llaners turcs (corylus), mèlies 
i xitalpes, amb la voluntat de 
contribuir a la diversitat del 
parc i també s’instal·larà el reg 
gota a gota.
Al carrer Foradada, a tocar 
de la plaça Catalunya, també 
s’han retirat els cercis que es-
taven en molt mal estat i s’es-
tan arranjant els escocells que 
acolliran pròximament una 
altra espècies d’arbres amb 
�ors, els hibiscos.

Es presenta el catàleg d’actuacions 
incloses al Vilanova Natura 2022

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí convoca un 

concurs per trobar la imatge 
que il·lustrarà el programa de 
Festa Major 2022. La iniciati-
va  pretén fomentar la creació 
artística dels vilanovins i vila-
novines. El premi és la publi-
cació de la imatge guanyadora 
en la publicitat de la Festa Ma-
jor i una dotació econòmica 
de 300 €.
El concurs està obert a tothom 
tot i que els menors de 16 anys 
necessitaran l’autorització 
del pare, mare o tutor legal. 
El tema de la imatge ha d’es-
tar relacionada amb la Festa 
Major de Vilanova del Camí. 
Haurà d’incloure el logotip de 
l’Ajuntament i el de Diputació 
de Barcelona; el títol: “Festa 
Major 2022”,  les dates de la 
celebració –de l’1 al 5 de se-
tembre- i el nom del municipi, 
de manera que sigui llegible.
La composició ha de ser ori-
ginal, és a dir que no s’hagi 
presentat abans en cap altre 
concurs. Es presentarà en ver-
tical, en format màxim DIN 
A4 i mínim DIN A5, i la tècni-
ca és lliure sempre que la seva 
reproducció posterior sigui 
possible.
Les obres es poden presentar 

des d’aquest dilluns 14 de fe-
brer �ns al 30 de juny, per cor-
reu electrònic a  cultura@vila-
novadelcami.cat o de manera 
presencial a Cultura, al carrer 
President Companys, 1 2n pis. 
Les obres s’hauran d’acompa-
nyar d’un document amb el 
títol de l’obra i les dades per-
sonals i de contacte de l’autor 
o autora.
El Jurat, que tindrà en compte 
la concepció de l’obra, la qua-
litat grà�ca i plàstica i la seva 
e�càcia per comunicar, es reu-
nirà el 4 de juliol i anunciarà la 
persona guanyadora el mateix 
dia. També es contactarà tele-
fònicament amb el guanyador.
Trobareu tota la informació 
així com les condicions per 
a participar en el concurs al 
web municipal, vilanovadel-
cami.cat

Convocat un concurs 
per trobar la imatge 
de la Festa Major
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CARME / LA VEU

El procés d’elaboració del 
Pla estratègic de desen-
volupament de la Vall de 

la Riera de Carme que inclou 
els municipis de Carme, Orpí i 
Santa Maria de Miralles avan-
ça i vol incorporar novament 
la veu dels seus veïns i veïnes, 
amb la programació dels tallers 
participatius de propostes d’ac-
cions.
Així, estan previstos un total de 
3 tallers, cadascun dels quals 
tractarà sobre unes temàtiques 
concretes i es realitzaran de 
manera itinerant pels pobles 
de la vall. El primer taller tin-

Engeguen els tallers participatius del Pla 
Estratègic de la Vall de la Riera de Carme

ANOIA  SUD / LA VEU

Des de dilluns el De-
partament de Salut, 
a través de l’O�cina 

tècnica de cribratge del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia, posa 
en marxa una nova edició del 
Programa de detecció pre-
coç de càncer de còlon i recte 
a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
de Capellades, a la qual per-
tany la població de Capellades, 
Vallbona d’Anoia i La Torre de 
Claramunt. Aquest programa 
està dirigit a homes i dones 
d’entre 50 i 69 anys i consisteix 
en recollir una mostra de fem-
ta, per tal de fer-ne un test im-
munològic que permet detec-
tar la presència de sang que no 
es veu a simple vista. A través 
d’aquesta prova, completament 
gratuïta, es poden trobar peti-
tes lesions (pòlips) de l’interior 
de l’intestí gros que podrien 
acabar transformant-se en un 
càncer. L’objectiu és detectar i 
extirpar aquests pòlips, evitant 
el desenvolupament de la ma-
laltia.
El cribratge poblacional de 
càncer colorectal es du a terme 
cada dos anys a les diferents 
ABS de la comarca de l’Anoia. 
En aquesta ronda, es convidarà 
de manera esgraonada a un to-
tal de 2.842 persones de l’ABS 
de Capellades.
Com funciona el programa?
Els ciutadans que poden aco-

llir-se al programa (les dones i 
homes d’entre 50 i 69 anys) re-
bran una carta d’invitació per 
correu postal. Per participar-hi 
han d’anar amb la carta a una 
de les farmàcies adherides al 
programa, on els hi facilitaran 
tot el necessari per fer la pro-
va. En aquest cas, es tracta d’un 
bastonet, per recollir la mostra 
de femta, i un tub amb un lí-
quid on s’hi diposita el basto-
net amb la mostra. La prova 
es pot fer de manera senzilla a 
casa, seguint les instruccions.
Un cop realitzat el test, s’ha de 
portar a la farmàcia tan aviat 
com sigui possible (si no, es 
pot guardar a la nevera). El re-
sultat es comunicarà per carta 
passades unes setmanes. Si en 
la prova es trobessin indicis de 
sang, tot i que el més proba-
ble és que es tracti d’una lesió 

benigna, es proposarà fer una 
visita d’infermeria per valorar 
si cal fer una colonoscòpia, que 
és una exploració de l’interior 
del budell, per descartar cap 
lesió en el còlon o recte. Mit-
jançant aquesta prova, es po-
den detectar i extirpar els pò-
lips abans que es desenvolupi 
el càncer. La colonoscòpia es fa 
amb sedació i té un risc baix de 
complicacions.
En l’anterior ronda a l’ABS de 
Capellades hi va haver una 
participació del 48% (1.285 

drà lloc el dissabte 5 de març a 
Orpí (sala polivalent) al migdia, 
de les 11:30h a les 13:30h. En 
aquest taller, els veïns i veïnes 
podran fer propostes d’accions 
entorn als serveis a les persones 
(infants, jovent, gent gran),for-
mació i habitatge.
El segon taller es realitzarà el 
dissabte 19 de març a Santa Ma-
ria de Miralles (local social) a la 
tarda, de les 17:00h a les 19:00h. 
Els i les assistents podran apor-
tar idees d’accions a fer a la vall 
relacionades amb el patrimoni, 
el paisatge, la cultura, la natu-
ra, l’oci, la identitat i la cohesió 
social. I el tercer taller es farà 
a Carme (Casal) el dissabte 2 

d’abril de les 17:00h a les 19:00h. 
En aquest taller, els veïns i veï-
nes que hi participin podran 
plantejar propostes d’accions 
sobre emprenedoria i teixit 
empresarial (pagesia, indústria, 
construcció, comerç i serveis).
El procés d’elaboració d’aquest 
Pla Estratègic és una iniciativa 
conjunta dels ajuntaments de 
Carme, Orpí Santa Maria de 
Miralles, i es desenvolupa en-
tre el quart trimestre del 2021 
i el primer semestre de 2022. 
La coordinació del procés i la 
redacció del Pla és a càrrec de la 
cooperativa Raiels i es compta 
amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona.

Salut comença el cribratge de càncer de còlon i recte a 
Capellades, Vallbona d’Anoia i La Torre de Claramunt

persones, del total de 2.674 
convidats). D’aquests un 6’85% 
van ser positius a la prova de la 
farmàcia, és a dir, que se’ls va 
detectar sang en la mostra de 
femta i van ser citats a una vi-
sita d’infermeria per valorar el 
cas. Del total de colonoscòpi-
es realitzades, en un 19’1% no 
es va trobar cap lesió, mentre 
que en un 80% es van detectar 
pòlips. Tant sols en un 1’8% 
d’aquests pòlips es va trobar 
una lesió maligna.
En aquests moments el Progra-

ma de detecció precoç del càn-
cer de colon i recte de l’Anoia 
també s’està duent a terme a les 
ABS de Vilanova del Camí i de 
Piera, i des d’avui a l’ABS de Ca-
pellades. Si el programa ja s’ha 
desplegat en el vostre municipi 
i no heu rebut la carta d’invi-
tació en unes setmanes, podeu 
posar-vos en contacte amb 
l’O�cina tècnica de cribratge 
de l’Anoia, al telèfon 93 807 55 
05, de dilluns a divendres de 9 
a 15 h., o al correu electrònic 
otcanoia@csa.cat.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou
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STA COLOMA DE Q. / LA VEU

El passat dijous 3 de fe-
brer es va celebrar un 
nou ple municipal a 

Santa Coloma de Queralt. El 
punt més destacat del ple va 
ser l’aprovació de l’ordenan-
ça �scal que farà que a partir 
del proper 1 de març el punt 
de recàrrega per a vehicles 
elèctrics passi a ser de paga-
ment. Des de la seva instal·la-
ció fa pràcticament dos anys 
�ns ara, el servei era gratuït i 
això va representar al voltant 
d’uns 12.000 euros de cost per 
l’Ajuntament l’any 2021. Des 
del govern municipal s’ha cre-
gut convenient passar el servei 
a pagament i tots els grups hi 

van votar a favor. A més, l’al-
calde, Ramon Mullerat, va 
apuntar que en cas que sortís 
una nova subvenció, no es des-
carta posar un altre punt de re-
càrrega a Santa Coloma.
Per altra banda, el ple també 
va aprovar per unanimitat la 
regulació de l’alçada màxima a 
la zona industrial, a més d’am-
pliar-la a un ús esportiu també, 
per si en un futur es creu con-
venient ubicar-hi alguna instal-
lació. El regidor Josep Trullols 
va argumentar que era neces-
sària aquesta modi�cació de 
les normes subsidiàries, ja que 
estan escrites de fa més de 20 
anys i s’havien d’actualitzar.
Finalment, el ple també va 
aprovar per unanimitat l’ad-

El punt de recàrrega elèctrica de Santa 
Coloma passarà a ser de pagament

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jor-
ba incorpora la �gura 
del tècnic de joventut 

amb l’objectiu d’impulsar un 
consell de joves del municipi 
que, juntament amb les en-
titats del municipi, impulsin 
una programació d’activitats 
pel jovent del poble. També es 
preveu iniciar un consell d’in-
fants al llarg d’aquest any.
Aquest nou servei s’oferirà a 
través el Servei Comarcal de 
Joventut (Anoia Jove) que in-
tegra l’O�cina Jove de l’Ano-
ia del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Per això, l’Ajuntament 
de Jorba ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’ens co-
marcal. I és que la missió del 
Servei Comarcal de Joventut 

de l’Anoia és la d’impulsar i 
consolidar el desplegament i 
desenvolupament de les po-
lítiques de joventut de la co-
marca, mitjançant el suport i 
la coordinació amb els ajunta-
ments i els agents territorials 
que intervenen en el món ju-
venil del territori.  
Així, la nova persona tècnica 

L’Ajuntament de Jorba comptarà amb 
una persona tècnica de joventut 

denda al conveni de col·labo-
ració i també la pròrroga del 
protocol de col·laboració en-
tre el Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà i els Ajun-
taments de Sarral, Santa Colo-
ma, Conesa, Les Piles, Savallà 
del Comtat, Llorac, Vallfogona 
de Riucorb, Forès i Passanant 
i Belltall, per a l’execució del 
projecte d’abastament d’aigua 
en alta amb connexió al Con-
sorci d’Aigües de Tarragona. 
Per tancar el ple, es van apro-
var, també per unanimitat, 
dues mocions: una per aclarir 
la veritat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils i l’al-
tra de rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem contra la im-
mersió lingüística a l’escola.

de joventut acompanyarà a la 
població jove de Jorba per tal 
que puguin liderar i ser pro-
tagonistes de la seva pròpia 
vida, vetllant per la igualtat 
d’oportunitats i proporcionant 
recursos i eines per construir 
el seu projecte personal, col-
lectiu i comunitari. També 
donarà suport a l’Ajuntament 
en el plantejament i execució 
de les polítiques locals de jo-
ventut a través de programes i 
projectes especí�cs.
La regidora d’ensenyament, 
Silvia Escura, explicava que “el 
nostre jovent podrà bene�ci-
ar-se de molts serveis especí-
�cs per a ells i sobretot, a tra-
vés del consell de joves, tindrà 
l’oportunitat de fer-nos arribar 
les seves necessitats perquè es-
tudiem la seva viabilitat”.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Comença la recta final 
per a la presentació 
de treballs d’investi-

gació al Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems que convo-
ca l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt amb la col·la-
boració del Centre d’Estudis 
Antoni de Capmany de la 
Universitat de Barcelona. En 
concret es poden presentar 
propostes fins al pròxim 30 
d’abril d’obres inèdites i es-
crites en català que tinguin 
una extensió mínima de 150 

pàgines i màxima de 450. 
El tema a tractar pel treball 
d’investigació haurà de ser 
sobre alguna qüestió que 
faci referència a la Pobla de 
Claramunt o a la comarca 
de l’Anoia. L’obra guanyado-
ra rebrà un premi de 1.700 
€ i podrà ser publicada per 
l’Ajuntament.
Aquelles persones que es-
tiguin interessades a parti-
cipar-hi poden ampliar la 
informació consultant les 
bases que estan publicades 
al web municipal, www.lapo-
bladeclaramunt.cat.

Fins al 30 d’abril es po-
den presentar treballs al 
Premi Gumersind Bisbal

LA POBLA DE C. / LA VEU

Al’Ateneu Gumersind 
Bisbal, el dissabte 19 
de febrer, a les 7 del 

vespre, la coral mixta La Lira 
celebrarà el Concert de la Can-
delera.  
A banda del repertori que in-
terpretarà el cor de veus po-
blatà, també actuaran Bernabé 
Amanció, a la guitarra; Marta 
Olivé al piano i Marta Carce-
ller amb el violí. 

Assajos de les caramelles 
En el mateix Ateneu, el dimarts 
22 de febrer, de 9 a 10.30 del 
vespre, començaran els assajos 
per a les caramelles d’enguany. 
Actualment, la coral precisa de 
la incorporació noves veus per 
garantir el futur de l’entitat. Per 
això, les persones interessades 
a participar-hi poden demanar 
més informació trucant al te-
lèfon 93.808.78.00 de dilluns a 
divendres, de 9 del matí a les 2 
del migdia.

Concert i assajos de cara-
melles de la Coral la Lira
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PIERA / LA VEU

Núria Pradas s’inicia 
en el món de la li-
teratura escrivint 

obres infantils i juvenils, gè-
nere en què ha publicat més 
d’una cinquantena d’obres. 
És a partir del 2012 que co-
mença a publicar també per 
al públic adult amb la novel-
la Sota el mateix cel, amb la 
que obté el premi Carlemany. 
La segueixen altres títols com 
La noia de la biblioteca, Som-
nis a mida (traduïda a més 
de tretze llengües), L’aroma 
del temps i Tota una vida per 
recordar amb la que obté el 
2020 el premi Ramon Llull en 
la seva 40a edició.
La coneguda escriptora con-
versarà al voltant de la seva 
obra literària i en especial en-
torn la seva novel·la Somnis a 
mida, un relat sobre l’evolució 
vital d’una noia dins l’univers 
de glamour i elegància dels 
magatzem Santa Eulàlia del 

Pla de la Boqueria. La Laia 
Calvet acaba d’entrar com a 
dependenta a la mítica boti-
ga, on de seguida farà amis-
tat amb la �lla del director. 
La seva vida anirà paral·lela 
a l’evolució de l’empresa, i 
l’amor sorgirà enmig de col-
leccions de moda femenina 
de creació pròpia de la botiga, 
plorarà el desamor mentre la 
seva carrera va en ascens �ns 
arribar a ser l’encarregada de 
la botiga, viurà la incertesa 
i el dolor durant la Guerra 
Civil i descobrirà nous horit-
zons coincidint amb l’obertu-
ra de la mítica botiga de Pas-
seig de Gràcia.

L’escriptora Núria 
Pradas, a Piera

PIERA / LA VEU

Des de la regidoria de 
Benestar Animal de 
l’Ajuntament de Pie-

ra, s’han produït una sèrie de 
cat hotels, refugis per a gats 
que seran distribuïts al vol-
tant d’algunes de les colònies 
felines de la vila.
L’objectiu de l’adaptació 
d’aquests refugis, feta per la 
Brigada municipal, és que els 
gats ferals puguin protegir-se 
del fred i la pluja gràcies a 
aquests contenidors reciclats 
i adaptats a les necessitats 
dels gats. Dins dels refugis, 
els gats disposen de menjar 
i aigua, proporcionat periò-
dicament per les més de 70 
alimentadores, voluntàries 
acreditades per l’Ajuntament.
El primer dels cat hotels ja 
ha estat instal·lat a la colònia 
feral de Can Martí i s’espera 
que aviat vagin arribant a més 
racons de Piera. Per exemple, 
a Can Canals, els alumnes de 
l’Escola Creixà s’encarreguen 
de la decoració del cat hotel 
que anirà destinat al seu barri.
Des de fa més d’un any, la 
regidoria de benestar animal 

s’està aplicant el mètode CER 
(Captura, Esterilització i Re-
torn) per controlar la natali-
tat dels gats de la vila. Gràcies 
a la campanya, més de 100 
gats han estat esterilitzats �ns 
al moment.

Es creen els primers “cathotels” 
del municipi

Montse Porras, regidora de 
benestar animal, a�rma que 
es continuarà treballant per 
digni�car la vida dels gats 
que fan vida a les més de 60 
colònies ferals que hi ha actu-
alment al municipi.

PIERA / LA VEU

Aquest primer trimes-
tre de l’any es posa en 
marxa un nou cicle de 

teatre familiar organitzat per 
la regidoria de Cultura i re-
comanat per a infants a partir 
dels 5 anys. La iniciativa havia 
de començar al mes de gener 
però es va haver de posposar a 
causa de la pandèmia.
Diumenge dia 20 de febrer, a 
les 11.30 hores, els pierencs i 
les pierenques podran gaudir 
de la primera representació 
anomenada Sabates verme-
lles, que portarà a l’escenari 

El Teatre Foment acull 
un cicle de teatre familiar

diferents elements com una 
escala, un acordió diatònic, 
unes sabates vermelles i dues 
dones... ; el dia 5 de març a les 
18 hores s’oferirà l’espectacle 
Orbital, en el qual tres amics 
faran un llarg viatge per fer 
realitat una abraçada pendent; 
�nalment, el dia 20 de març, a 
les 11.30 hores, hi tindrà lloc 
l’obra Manera de parlar, en la 
qual la Nerea ens explicarà el 
record que guarda dels passe-
jos a la muntanya que feia amb 
la seva àvia.
Les funcions s’oferiran al Tea-
tre Foment de Piera i tindran 
un preu simbòlic d’1 euro.

ANOIA SUD / LA VEU

Els grups municipals del 
PSC a Piera, Masque-
fa i els Hostalets, han 

certi�cat el seu compromís 
i implicació, com a força de 
govern en dos dels tres muni-
cipis, amb el nou Pla Director 
Urbanístic que ha d’ampliar el 
sòl industrial de l’Anoia Sud. 
Ho han fet acompanyats del 
subdelegat del Govern d’Es-
panya a Barcelona, Carlos 
Prieto, a qui li han mostrat els 
terrenys per on s’ha de plani-
�car aquest nou sòl d’activitat 
econòmica.
Els tinents d’alcalde de Piera, 
Javier Perellón i Carme Gon-
zález, el tinent d’alcalde de 
Masquefa, Dani Gutiérrez, i 
el regidor dels Hostalets Dani 
Vendrell destaquen la impor-
tància que tindrà pel conjunt 
dels tres municipis la trami-
tació del nou Pla Director 
Urbanístic per a crear ocu-
pació a la zona. Coincideixen 
en que cal agafar el tren de la 

recuperació i captar aquelles 
inversions industrials que, 
per manca d’espai, ja no ca-
ben a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. En aquest sentit 
destaquen que és de vital im-
portància la col·laboració que 
s’està fent entre els tres mu-
nicipis i el Consell Comarcal 
per a activar aquest sòl in-
dustrial al servei de l’activitat 
econòmica.

El PSC de l’Anoia Sud fa pinya per a 
fer realitat el nou desenvolupament 
industrial de la zona i crear ocupació

Per la seva banda, el subdele-
gat del govern espanyol, des-
prés de conèixer el projecte i 
els tràmits que s’estan impul-
sant, ha mostrat el seu suport 
a treballar per la recuperació 
econòmica de l’Anoia i ha 
valorat molt positivament la 
iniciativa dels governs de Pi-
era i Masquefa dels quals el 
PSC en forma part i també el 
dels Hostalets.
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CAPELLADES / LA VEU

E l darrer trimestres de 
l’any es va elaborar un 
estudi d’aproximació 

a les persones de més de 80 
anys de la vila mitjançant en-
trevistes telefòniques. 
La treballadora social Iris 
Cifuentes va parlar amb 
aquest col·lectiu amb el tri-
ple objectiu de conèixer la 
situació d’aquest col·lectiu, 
detectar possibles situacions 
de vulnerabilitat o aïllament 
social i oferir informació i 
assessorament sobre els di-
ferents recursos i prestacions 
existents.
A través d’unes preguntes 
prefixades s’ha pogut fer 
una radiografia de la situa-
ció actual, estructurada en 4 
àmbits diferents. El primer 
fa referència a les unitats de 
convivència, on hi ha per-
sones que viuen en parella, 
soles, amb els fills o amb 
una contractació externa. El 
servei de teleassistència és el 
servei més ben valorat per-
què proporciona seguretat 
per estar al propi domicili 
i els fa sentir autònoms. El 
servei d’ajut a domicili (tant 
en la modalitat pública com 
privada) també està molt 

ben valorat i s’utilitza prin-
cipalment per suport en les 
tasques domèstiques.
A les conclusions de l’estudi 
la treballadora ha valorat que 
“en termes generals s’observa 
força grau d’autonomia tot i 
que es pugui complementar 
amb algun tipus de suport. 
Això possiblement ve deter-
minat per la millora en els 
tractaments mèdics que fa 
que cada vegada arribi més 
gent a edats avançades en 
millors condicions de salut. 
En el bloc del lleure, aquest 
augment en l’esperança de 
vida i en millors condicions 
d’autonomia, fa que s’hagi 
de replantejar la concepció 

Serveis socials fa un estudi d’aproxi-
mació a les persones de més de 80 anys 

que històricament s’ha tingut 
d’aquesta franja d’edat, com 
una etapa �nal associada al 
deteriorament físic i psicolò-
gic. Això, en part s’explica pels 
valors d’una societat produc-
tivista que concep negativa-
ment les persones grans pel 
fet d’envellir. En aquest cas, 
ens trobem amb un grup de 
persones que se senten vàlides 
per participar en la societat 
i que reclamen un espai per 
desenvolupar-se com a éssers 
socials i no quedar relegats a 
l’espai domèstic. El fet d’estar 
jubilades i/o el no tenir càrre-
gues familiars els possibilita el 
desenvolupament d’activitats 
de lleure, escollides en funció 
dels interessos propis. Aquest 
desenvolupament es pot pro-
duir en activitats de caire po-
lític o social, o en d’altres ac-
tivitats d’interès personal. No 
obstant, que siguin activitats 
de lleure no signi�ca que no 
siguin productives, però deixa 
marge per adaptarles al temps 
i/o motivació personal. És im-
portant tenir això en compte 
per seguir implementant ser-
veis o activitats per aquest col-
lectiu en un futur.”
Les entrevistes s’han fet al 51% 
del total de població de més de 
80 anys de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha 
procedit a substituir 
els arbres en mal es-

tat dels diferents carrers de la 
vila.
Són 35 arbres dels carrers Au-
sias Marc, Anselm Ferrer, Sar-
rià de Ter, Ronda del Capelló 
o el Passeig Miquel i Mas, que 
estaven morts o bé ja només 
en quedava part del tronc. A 
l’hora de fer el canvi s’ha valo-

rat mantenir les espècies que 
estan ben adaptades al nostre 
clima i permeten una bona 
conciliació amb les necessi-
tats del veïnat. Per exemple, 
s’ha substituït les pruneres 
perquè són arbres que em-
bruten molt els carrers, i s’ha 
optat per la continuïtat amb la 
kaelreuteria paniculata –amb 
4 arbres- i la pyrus calleriana 
-31 exemplars- que ha donat 
bon resultats de �oració i 
adaptació a diferents carrers.

S’ha substituït l’arbrat en 
mal estat dels carrers de 
la vila

CAPELLADES / LA VEU

Aquest 2022 s’ha re-
cuperat la figura de 
l’agent cívic per aju-

dar en la gestió del sistema 
de recollida d’escombrari-
es anomenat com a Porta a 
Porta. 
A l’hora, després d’un temps 
d’aturada per la pandèmia, 
s’ha reprès el seguiment a les 
persones que no complei-
xen amb el Porta a Porta i 
abandonen els seus residus a 
la via pública. Des del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, 
complint amb la normativa 
aprovada, des que s’ha ini-
ciat aquest nou sistema de 
gestió de la brossa s’ha obert 
a Capellades 135 expedients 
sancionadors, 88 a les perso-
nes que abandonen els seus 
residus a la via pública, i 47 a 

les qui no treuen mai les seves 
deixalles.
El porta a porta es va comen-
çar a implementar l’any 2018. 
En aquell moment només el 
36% del total dels residus es 
recollien de manera selectiva 
i, per tant, el 63.10% era res-
ta (residus no separats). Des-
prés d’aquests anys, el 2021 els 
números s’han invertit i s’ha 
assolit el 85.27% de recollida 
selectiva, quedant només un 
14.73% de resta (residus no 
separats).
El porta a porta es va comen-
çar a implementar l’any 2018. 
En aquell moment només el 
36% del total dels residus es 
recollien de manera selecti-
va i, per tant, el 67% era resta 
(residus no separats). Després 
d’aquests anys, el 2021 els 
números s’han invertit i s’ha 
assolit el 85.27% de recollida 

Torna la �gura de l’agent cívic per fer 
el seguiment del sistema de recollida 
de residus Porta a Porta

selectiva, quedant només un 
14.73% de resta (residus no 
separats).
La mitjana de la recollida se-
lectiva a Catalunya l’any 2020 
era del 45’91%, segons dades 
de l’Agència Catalana de Resi-
dus.
L’alcalde, Salvador Vives, re-
marca que “aquest 2022 s’ha 
recuperat la �gura de l’agent 
cívic per continuar millorant 
en aquest sistema de reco-
llida. Des de l’ajuntament 
volem seguir incentivant la 
màxima participació en la 
recollida del Porta a Porta, 
actualment a Capellades la 
participació es del 93% de la 
població i volem continuar 
millorant. Recordar que els 
agents cívics obriran expedi-
ents sancionadors a les perso-
nes que segueixin abocant els 
seus residus a la via pública”.

CAPELLADES / LA VEU

“Les llavors d’una sana auto-
estima en els �lls i �lles”, és el 
títol de la xerrada organitzada 
per l’AFA de l’Escola Marquès 
de la Pobla, en el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn.
Eva Bach és pedagoga i es-
criptora, pionera i promoto-

ra de l’educació emocional 
i autora dels llibres “Educar 
per estimar la vida” i “Adoles-
cents, quina meravella” , en-
tre molts d’altres.
La xerrada es farà el dijous 
24 de febrer a dos quarts de 7 
de la tarda al Teatre La Lliga. 
L’entrada és lliure, no cal fer 
reserva prèvia d’espai.

Xerrada amb la pedagoga 
Eva Bach dijous vinent

CAPELLADES / LA VEU

Les dones de l’Agrupació Fo-
togrà�ca de Capellades orga-
nitzen una exposició, que es 
titula “La dona i la moda”.
El recull d’imatges es podrà 

veure a Casa Bas del 26 de fe-
brer al 12 de març, coincidint 
amb el 8M, Dia de la Dona 
Treballadora. Casa Bas obre 
els dissabtes i els diumenges 
al matí de 12 a 14 hores i les 
tardes de 6 a 8.

Exposició la dona 
i la moda
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LA LLACUNA / LA VEU

L’Ajuntament de La Lla-
cuna ha aprovat per Ple 
Municipal el nou Pla Lo-

cal de Joventut 2022-2025, eina 
que de�neix, coordina i impul-
sa la plani�cació estratègica de 
les polítiques de joventut al mu-
nicipi per als propers 4 anys. El 
Pla anterior �nalitzava el 2020 i 
es va prorrogar un any a causa 
de la situació de pandèmia i la 
impossibilitat de dur a terme els 
processos participatius necessa-
ris per abordar l’elaboració del 
nou Pla. 
Un Pla Local de Joventut no 
s’entén sense l’anàlisi de la rea-
litat juvenil i la construcció col-
lectiva per mitjà de la participa-
ció i implicació de les persones 
joves, a més de comptar amb 
la col·laboració d’altres agents 
de la població. És per això que 
durant el primer trimestre del 
2021 es va llençar una enquesta 
per recollir les inquietuds i ne-
cessitats detectades per part de 
les persones joves d’entre 12 i 
29 anys. Un cop recollits i ana-
litzats els resultats de l’enquesta 
es va obrir el diàleg amb les jo-
ves del municipi per establir la 
línia de prioritats en aquelles 
demandes més compartides per 
part del jovent de La Llacuna. 
Així doncs, a través de la Co-
missió Jove es va dur a terme 
un procés participatiu que, a 
banda de recollir les necessitats 

i inquietuds, va desembocar en 
l’obertura del local de joves a �-
nals de 2021. Comptar amb un 
espai propi era la principal de-
manda entre els i les joves parti-
cipants tant a l’enquesta com en 
la Comissió Jove. 
El nou Pla Local s’ha enfocat a 
detectar les principals necessi-
tats per elaborar una proposta 
assumible, realitzable i e�cient 
que tingui en compte tant les 
fortaleses com les limitacions 
com a poble. És per això que 
l’objectiu general és esdevenir 
un servei de referència i la por-
ta d’entrada per a les demandes, 
interessos i necessitats de les 
persones joves de La Llacuna.
S’han plantejat 4 eixos per als 
pròxims quatre anys en matèria 
de joventut; participació, for-
mació, ocupació i comunicació. 
De cada un d’ells desprenen les 
actuacions especí�ques que 
permeten treballar de forma 
concreta i directa amb els i les 
joves. 
Actualment, es parteix d’un 
context de pandèmia que ha 
aturat o fet disminuir molts 
dels serveis i activitats per als i 
les joves, a més d’una situació 
socioeconòmica constantment 
canviant. Per això el Pla Local 
de Joventut és tan rellevant com 
a eina per consolidar un servei 
que doni resposta als reptes ac-
tuals, tenint sempre en compte 
les necessitats del jovent i adap-
tant-se a cada moment.

La Llacuna aprova el nou 
Pla Local de Joventut 

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha incorpo-
rat una treballadora a 

través del programa Treball 
i Formació Línies DONA  i 
MG45 en el marc del projecte 
de Rehabilitació i Conserva-
ció de les Zones Verdes i En-
torns Naturals.
Es tracta d’un pla d’ocupació 
del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) que té la 
�nalitat d’impulsar l’experi-
ència laboral en dos col·lec-
tius amb un alt percentatge 
d’atur com són les dones i les 
persones majors de 45 anys. 
La bene�ciària del progra-
ma es va incorporar el passat 
mes de gener i te un contracte 
d’un any. Les tasques que re-
alitzarà són de rehabilitació i 
promoció de diversos espais 
verds dels municipis.
El programa també permet 
que les persones participants 
puguin tenir un acompanya-
ment especí�c adaptat a les 
seves característiques i neces-

sitats concretes. Un acompa-
nyament integral i transversal 
que majoritàriament es realit-
za de manera individualitza-
da i en serveis especialitzats i 
que té com a objectiu el ben-
estar personal i emocional de 
la persona però que també ha 
de garantir la seva plena in-
clusió social.
Aquestes actuacions estan 
subvencionades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) i executades 
d’acord amb les condicions 
establertes al Programa Tre-

ball i Formació regulat per la 
Resolució EMT/2859/2021, 
de 17 de setembre, per la 
qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2021, en relació 
amb les actuacions del Pro-
grama Treball i Formació, 
de les línies MG45 i DONA 
(SOC - TRFO EELL CS) 
(ref. BDNS 584707), i l’Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de se-
tembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació 
(SOC - Treball i Formació).

Nova incorporació a la brigada 
municipal des d’un pla d’ocupació

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha fet 
públiques les reduc-

cions a la taxa municipal de 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) per a l’any 2022 per a les 
famílies nombroses i les mo-
noparentals, que serà de �ns a 
un màxim del 60 per cent. El 
termini per demanar aques-
ta boni�cació acaba el 10 de 
juny, però les famílies mo-
noparentals que ho facin �ns 
al 10 de març podran gaudir 
de la boni�cació automàtica, 
sense tenir que avançar l’im-
port.
En el cas de les famílies nom-
broses, poden optar a la re-

ducció màxima en l’impost 
del seu habitatge habitual, 
sempre i quan els ingres-
sos de la unitat no superi la 
base liquidable de l’IRPF es-
tablerta en funció del nom-
bre de �lls: 36.289,74 € per 
a 3 �lls, 43.547,70 € per a 4, 
50.805,54€ per a 5, 58.063,59€ 
per a 6, i 63.321,54€ per a 7 o 
més. Pel que fa a les famílies 
nombroses, se seguiran els 
mateixos criteris i el límit de 
la base liquidable de l’IRPF 
és la següent: amb 2 o 3 serà 
de 36.289,74 €, 43.547,70 € 
amb 4, 50.805,54 € amb 5, 
58.063,59 € amb 6, i 63.321,54 
€ amb 7 o més.
Per optar a aquesta reducció 
cal que els interessats presen-

tin a l’Ajuntament el títol que 
les acredita com a família 
nombrosa o monoparental, 
el compte corrent en què s’ha 
d’ingressar l’import corres-
ponent a la bonificació, una 
còpia de la darrera decla-
ració de l’IRPF i una còpia 
del rebut anual de l’IBI o del 
document que permeti iden-
tificar la ubicació i descrip-
ció de l’immoble, així com la 
referència cadastral.

Vallbona publica les reduccions 
de l’IBI per a les famílies nombroses 
i monoparentals per al 2022

Les sol·licituds de fa-
mílies monoparentals 

presentades �ns el 10 de 
març podran gaudir de 
boni�cació automàtica

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS
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3 x 1
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AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS
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rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Mas-
quefa engega aquest 
mes de febrer una cam-

panya de comunicació i sensi-
bilització destinada a la millo-
ra de la recollida selectiva de 
residus municipals amb la col-
laboració de l’empresa ARUM 
CONSULTORIA AMBIEN-
TAL i el suport  de  l’empresa 
de serveis de recollida de resi-
dus CLD.
Es tracta d’una iniciativa que 
té per objectiu fomentar una 
correcta separació en origen 
dels residus, per tal de millo-
rar tant la quantitat com la 
qualitat de la recollida selec-
tiva del municipi, i d’aquesta 
manera, donar compliment 
a les directives europees que 
obliguen a aconseguir el 60% 
de reciclatge en residus muni-
cipals per l’any 2030.
La campanya, la qual, s’englo-
ba sota el lema “Masquefa, 
recicla i estalvia!”, va adreçada 
a tots els habitants i comerços 
del municipi. A més, també 

pretén involucrar els alumnes 
de les escoles de Masquefa 
per traslladar els bons hàbits 
del reciclatge de forma gene-
ralitzada.
La campanya preveu un se-
guit d’actuacions i materials 
de comunicació per poder 
assolir aquest objectiu. En 
aquest sentit, durant el mes 
de febrer s’iniciarà el progra-
ma d’Inspecció Tècnica de 
Residus (ITR). Aquest pro-
grama és voluntari, gratuït 
i dirigit a tots els domicilis i 
comerços del municipi. En el 
cas dels domicilis, el progra-
ma d’ITR permetrà rebaixar 
�ns a un 5% el cost de la taxa 
d’escombraries si es realitza 
un bon reciclatge. En canvi, 
en el cas del comerç local, 
aquesta reducció de la taxa 
podrà arribar �ns al 20%.

Com hi puc participar?
Per adherir-se al programa 
només cal sol·licitar-ho a 
l’Ajuntament a través d’una 
instància presencial o tele-
màticament. El termini de les 

sol·licituds és �ns al dia 31 de 
març.

Com funciona?
Les persones o comerços que 
s’inscriguin al programa re-
bran tres visites d’un educa-
dor/a ambiental durant aquest 
2022 per veri�car que es reci-
cla correctament, i així, poder 
obtenir aquesta rebaixa.
Aquest 2022, i per prime-
ra vegada, l’ordenança �scal 
aprovada estableix una re-
ducció en la taxa de recollida 
de residus destinada als esta-
bliments comercials. A més, 
els establiments que superin 
positivament les tres inspec-
cions, se’ls hi facilitarà un 
adhesiu acreditatiu, per tal 
de comunicar a la ciutadania 
que en aquell establiment es 
realitza correctament la reco-
llida selectiva.
L’Ajuntament de Masquefa 
ànima a tota la ciutadania 
i establiments comercials a 
inscriure’s per tal de contri-
buir en la millora de la reco-
llida selectiva del municipi.

Masquefa vol millorar la recollida 
selectiva de residus

MASQUEFA / LA VEU

E l passat 19 de gener 
l’Ajuntament de Mas-
quefa va formalitzar 

el conveni de col·laboració 
amb el Departament d’In-
terior de la Generalitat de 
Catalunya per a l’adhesió al 
Protocol de seguretat contra 
les violències sexuals en en-
torns d’oci.
Mitjançant aquest protocol, 
la Generalitat posa a l’abast 
els seus mitjans en l’àmbit de 
la seguretat a fi d’evitar que 
cap conducta que atempti 
contra la llibertat i indem-
nitat sexuals quedi impune. 
Així, a partir de criteris in-
terpretatius i operatius, les 
conductes d’assetjament se-
xual no previstes al codi pe-
nal, però que es consideren 
constitutives d’una infrac-
ció administrativa, podran 
ser penades.
Aquest Protocol fa un pas 
més en la lluita contra la vi-

olència masclista aportant 
com a novetat la coordina-
ció entre tots els actors que 
tenen incidència en l’àmbit 
de la seguretat i de l’oci del 
sector públic i privat esta-
blint quin és el paper que 
cadascuna d’aquestes per-
sones ha de tenir a l’hora 
de prevenir, però també a 
l’hora de reaccionar davant 
d’aquest tipus de violències.
Així, l’adhesió al Protocol 
de seguretat contra les vi-
olències sexuals en entorns 
d’oci del Departament d’In-
terior de la Generalitat de 
Catalunya ha de possibilitar 
la coordinació i la millora 
de les diferents accions a 
executar davant les violèn-
cies sexuals en espais d’oci 
al municipi.
Una primera acció en el 
marc d’aquest conveni és la 
formació sobre el protocol 
dirigida a la Policia Local i 
a personal tècnic i càrrecs 
electes del consistori.

Masquefa s’adhereix al 
Protocol de seguretat con-
tra les violències sexuals
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CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf té 
l’objectiu de tirar enda-
vant la construcció d’un 

nou equipament que inclogui 
el servei de Biblioteca muni-
cipal i Arxiu al solar situat on 
antigament estava la caserna 
de la Guàrdia Civil. A través 
de la Diputació de Barcelona, 
es va presentar un concurs 
de projectes d’equipaments 
i espai públic 2021 on s’hi 
van presentar cinc propos-
tes. D’entre aquestes, el jurat 
va decidir que la proposta 
presentada per l’equip Casa-
devall, Casadevall, Sayeras 
UTE, sota el lema ‘Llegint en-
tre voltes i arbres’, resultés la 
guanyadora. 
En aquesta proposta l’edi�ci 
s’integra amb l’entorn més pro-
per i genera al seu voltant un 
espai públic de gran qualitat, 
amb nous espais naturalitzats 
que milloren les condicions 
atmosfèriques i paisatgísti-
ques. La proposta també resol 
tot el programa funcional de la 
biblioteca i l’arxiu municipal 
en una sola planta, fent que 
els dos equipaments puguin 
compartir espais com l’àrea de 
recepció i la sala polivalent, 
però permetent que sigui via-
ble la seva utilització de forma 
completament independent i 
en horaris diferents. La distri-
bució interior s’organitza amb 

un esquema estructural molt 
clar, amb voltes de curvatura 
suau que amplien les estances 
en alçada, creant espais molt 
agradables amb llum natural i 
gran permeabilitat amb l’espai 
exterior.
L’equipament també està pen-
sat per tenir un consum ener-
gètic quasi nul. La nova gran 
coberta verda no només po-
tenciarà l’e�ciència energèti-

Descobreix com serà la futura 
Biblioteca i Arxiu de Calaf

ca de l’equipament, sinó que 
aportarà vegetació i biodiver-
sitat a l’entorn, ajudarà a dis-
minuir l’efecte d’illa de calor i 
millorarà la qualitat de l’aire.
Podeu veure les quatre pro-
postes presentades a l’exposi-
ció permanent situada a l’Es-
pai Carmen Arrojo Maroto en 
el seu horari d’atenció al pú-
blic de dilluns a divendres de 
16 h a 20 h.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

Per segon any, l’Ajun-
tament de Sant Martí 
Sesgueioles organitza 

dos concursos per comme-
morar el Dia de la Dona. La 
participació és oberta a totes 
les persones que vulguin fer 
visible la seva creativitat en 
vers un dia tan especial.
Hi haurà una persona gua-
nyadora per a cada modalitat 
del concurs, que decidirà un 

jurat format per dones vin-
culades al municipi. Tots els 
cartells i microrelats partici-
pants s’exposaran a l’entrada 
de l’Ajuntament.
El 8M es comunicaran els 
guanyadors/es; el premi dels 
quals serà un xec regal de 
100€ per gastar en productes 
de les persones emprenedores 
del municipi.
Podeu consultar les bases del 
concurs a la web de l’Ajunta-
ment, Sesgueioles.cat

Concurs de cartells 
i microrelats per al 
Dia de la dona

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

Aquest diumenge Sant 
Martí Sesgueioles ce-
lebra la seva Diada de 

Sant Valentí, amb una tradi-
cional missa solemne o�ciada 
per Monsenyor Valentí Mise-
rachs.
La missa es durà a terme a 
l’església parroquial de Sant 
Martí, doncs a causa de la 
pandèmia i les restriccions 
d’espai,  aquest any no es po-
drà celebrar a la Capella de 
Sant Valentí.

Aquest diumenge, diada 
de Sant Valentí a Sant 
Martí Sesgueioles

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha apro-
vat, en la darrera Junta 

de Govern, adherir-se a l’As-
sociació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU). L’entrada en aques-
ta entitat, permetrà a l’ajunta-
ment bene�ciar-se tant d’aju-
des econòmiques com d’un 
assessorament tècnic i espe-
cialitzat en la matèria.
L’AMTU és una associació 
d’ens locals d’àmbit nacio-
nal català, que treballa per 
la millora de la mobilitat, del 
transport públic i les seves in-
fraestructures, especialment 
en el transport urbà, d’arreu 
de Catalunya. Actualment 
agrupa a 128 ens locals, en-
tre els quals ja hi ha tant la 

Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena com el Consell Co-
marcal de l’Anoia, a més de 10 
municipis d’aquesta comarca: 
Carme, Castellolí, Igualada, 

Jorba, La Pobla de Clara-
munt, Masquefa, Òdena, Pi-
era, Vilanova del Camí i ara 
Sant Martí de Tous.
Una de les principals tasques 

de l’AMTU és donar suport 
tècnic i jurídic als seus associ-
ats. En aquest sentit, el direc-
tor general de l’AMTU, Joan 
Serra, explica que “l’AMTU 
compta amb un departament 
tècnic de primer nivell es-
pecialitzat en l’elaboració de 
plans de millora, estudis de 
demanda, auditories, i també 
elaborem projectes d’implan-
tació de nous serveis, i per 
tant, posem tota aquesta ex-
pertesa a l’abast de Sant Martí 
de Tous”.
Així mateix, l’alcalde de Sant 
Martí de Tous, David Alqué-
zar, a�rma que “aquest 2022 
l’Ajuntament licitarà el con-
curs públic de servei de taxi, 
i també treballem per oferir 
boni�cacions a diferents col-
lectius, com gent gran o jo-
ves. Pertànyer a l’AMTU ens 

Sant Martí de Tous s’adhereix a l’Associació de municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

ajudarà a estudiar les millors 
propostes possibles avançant 
cap a una oferta de transport 
ajustada a les necessitats dels 
veïns i veïnes”.

Ajudes al transport públic
Gràcies al conveni que l’AM-
TU manté amb el Departa-
ment de Territori i Sosteni-
bilitat i l’ATM de Barcelona, 
els municipis adherits i que 
pertanyen al sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barce-
lona, com és el cas de Sant 
Martí de Tous, reben un fons 
econòmic destinat a la realit-
zació de millores al transport 
públic. En aquest sentit, pel 
fet de ser associat de l’AMTU, 
l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous rebrà una ajuda econò-
mica per poder fer millores a 
la seva xarxa de transport.
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RUBIÓ / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na ha �nalitzat l’eixam-
plament de la carretera 

BV-1037 i la implantació d’un 
itinerari de vianants al seu 
marge dret que permet con-
nectar a peu el nucli de Torre-
denuça amb el Pla de Rubió.
L’objectiu de l’actuació ha es-
tat millorar de la seguretat 
viària de la carretera amb la 
creació d’un itinerari per a 
vianants protegit i ampliant 
la calçada de la carretera per 
garantir una mobilitat, tant 
l’obligada com d’oci i lleure, 
entre els dos nuclis que es tro-
ben separats per 400 metres.
L’actuació ha tingut un pres-
supost de 482.130 euros, dels 
quals 307.969 euros han es-

tat assumits directament per 
la Diputació de Barcelona i 
la resta, 174.161 euros a càr-
rec de l’Ajuntament de Rubió 
d’acord amb el conveni esta-

Un camí de vianants a la BV-1037 
enllaça el nucli de Torredenuça amb 
el Pla de Rubió

blert entre ambdues adminis-
tracions, que també estipula 
que la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà també de la seva 
conservació i manteniment.

MONTMANEU / LA VEU

L’arxiu municipal de 
Montmaneu ha �nalit-
zat l’organització previs-

ta en el conveni de col·labora-
ció signat entre l’Ajuntament 
de Montmaneu i l’O�cina de 
Patrimoni Cultural de la Di-
putació de Barcelona. L’actua-
ció realitzada entre els mesos 
d’octubre i desembre de 2021, 
va ser duta a terme per una 
arxivera externa amb la super-
visió d’un arxiver itinerant de 
l’OPC.
Els treballs han consistit en el 
tractament arxivístic integral 
del fons municipal: ordenació, 
classi�cació, descripció i ins-
tal·lació, donant com a resultat 
un total de 463 unitats d’instal-
lació (53 metres lineals). L’in-
ventari resultant consta de 915 
registres descrits al programa 
GIAM, en els qual s’ha for-
mat al personal, per facilitar 
la consulta i difusió del fons 
documents a nivell intern com 
al conjunt de la ciutadania. Per 
altra banda, s’ha adequat la 
instal·lació del fons d’imatges 
(41 àlbums fotogrà�cs) i d’al-
tres fons no municipals que 
sumen uns 9 metres lineals: 

Jutjat de Pau (27 capses), ADF 
(15 capses), hermandad Sin-
dical de Ganaderos y Labra-
dores (6 capses), FET-JONS 
(2 capses), Cambra Agrària 
(4 capses), Central Nacional 
Sindicalista i Jefatura local del 
Movimiento (1 capsa).
L’organització ha servit per 
traslladar la documentació de 
l’edi�ci del centre d’Atenció 
Primària, on es trobava di-
positat, i uni�car-lo en unes 
millors condicions de conser-
vació al nou dipòsit de pres-
tatgeries �xes habilitat a la 
primera planta de l’edi�ci de 
l’Ajuntament. La documenta-
ció abasta cronològicament el 
període 1845-2019, permeten 
aproximar-nos a la història de 
la població en aquestes dèca-
des i el funcionament dels seus 
òrgans de govern.
La �nalització de l’organitza-
ció del fons municipal permet 
a l’ajuntament de Montmaneu 
iniciar els tràmits per aco-
llir-se al Programa de Mante-
niment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals de l’OPC que 
garanteix a través de l’equip 
d’arxivers itinerants la conso-
lidació de la gestió diària de 
l’Arxiu Municipal.

Finalitzada l’Organitza-
ció de l’arxiu municipal 
de Montmaneu

CALAF / LA VEU

Aquest divendres 19 
de febrer a les 20:00 
hores, la pianista i 

compositora Clara Peya pre-
senta el seu nou treball i onzè 
àlbum ‘PERIFÈRIA’ al Casino 
de Calaf. Un nou repertori 
de cançons profundes i com-
promeses combinades amb 
passatges instrumentals d’un 
pianisme magnètic. El baix 
elèctric, la bateria i l’electrò-
nica completen cada cançó de 
forma crua i preciosista, re-
creant aquests espais de tràn-
sit on cada petit detall és tant 
intens com imprescindible. 

Clara Peya presenta el seu nou àlbum 
‘Perifèria’ al Casino de Calaf

A l’escenari comptarem amb 
Clara Peya - Piano i electrò-
nica, Enric Verdaguer – veu, 

Vic Moliner - Baix elèctric i 
electrònic; i Didak Fernández 
- Bateria i electrònica
Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al portal web www.en-
trapolis.com o reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 // 620 
134 018 (Josep). També es 
podran aconseguir a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en que-
din de disponibles. Al con-
cert de Clara Peya, pel públic 
general el preu és de 20€ i pels 
socis/es és de 17€. Pel ball de 
diumenge,  el preu pel públic 
en general és de 8 euros i pels 
socis/es de 6€.

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

S.A.T
Servei manteniment 24/365
PIM (Plataforma Intel·ligent de Manteniment)

Friotex SL C. Florenci Valls, 1 - Igualada - 93 804 50 99 - admin@friotex.com
            C. Ripoll, 31 - Vic - 93 889 00 26 - zona@zonasol.cat
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HOQUEI PATINS / LA VEU

LICEO 6
IGUALADA HC RIGAT 2

L’IHC va perdre dissabte 
a Riazor, però deixant 
molt bones sensacions. 

L’equip va competir durant 40 
minuts i, de fet, els herculins 
només es van poder escapar 
en el marcador al �nal amb 
3 gols en 3 minuts. I tot això 
sense la participació del capi-
tà Ton Baliu.
La derrota “dolça” va arri-
bar acompanyada d’una al-
tra mala notícia. L’eliminació 
arlequinada a Europa, sense 
jugar. Els de Francesc Fer-
nàndez necessitaven que el 
Valdagno guanyés al Juven-
tude de Viana a Portugal per 
jugar-s’ho amb els portugue-
sos a les Comes. Però va pas-
ser tot el contrari. Va ser el 
Juventude qui es va imposar 
per 3 a 2 i això va provocar 
l’eliminació igualadina que 
ara rebran a Les Comes als 

portuguesos sense res en joc.
On sí que els “rigats” podien 
fer alguna cosa a la pista era 
a Riazor. I la realitat és que 
ho van fer bé. En la primera 
meitat va aturar la maquinà-
ria ofensiva del Liceo i se’n 
va anar als vestidors amb un 
desavantatge mínim de 2 a 1. 
Es van avançar els locals amb 
un gol de Torres després d’un 
passi al segon pal de Grau, al 
minut 16 i mig. 4 minuts des-
prés l’Elagi, que va tornar a 
fer un recital, li va aturar una 
FD a l’imparable Adroher. 
L’equip igualadí va resistir la 
inferioritat de la blava a Can-
tero i va ser capaç d’empatar 
amb un gran contraatac que 
va acabar amb una assistència 
de Carol rematada a la xarxa 
al primer toc per Bernat Yes-
te. El Liceo va poder tornar a 
anar-se’n en el marcador amb 
un penal que Àlex Rodríguez 
va transformar a falta de 22 
segons pel descans.
A la segona meitat el Liceo va 
pujar un grau més la intensi-

tat. Però els igualadins també. 
Els corunyesos van marcar 
molt d’hora (minut 1) mit-
jançant Dava Torres en una 
contra, amb un altre passi al 
segon pal. Però els “rigats” 
no es van rendir i van tenir 
bones oportunitats de Riba i 
Tety Vives �ns que Cantero es 
va muntar un “costa a costa” 
magní�c que va rubricar amb 

un tir de cullera a l’escaire. Un 
gol d’artista. Tres a dos.
L’IHC era dins del partit. 
Plantant cara a un dels més 
grans. Que va acabar de treu-
re tota la seva artilleria i va 
fer 3 gols en 3 minuts. 11.30, 
Àlex, apro�tant un rebuig de 
l’Elagi després d’una contra. 
12.30, Adroher, en una entra-
da de Di Benedetto des de la 

L’Igualada Rigat planta cara al Liceo però acaba perdent
lateral, passi a la frontal pel 
català que marca … amb mol-
ta fortuna i 14.46 Di Benedet-
to caçant una bola morta i 
rematant-la rasa.
L’equip però va seguir peda-
lant i Grau va haver d’aturar 
tres magní�ques oportunitats 
de Yeste, Carol i Marimon 
per certi�car que els punts es 
quedaven a La Corunya.

HOQUEI PATINS / LA VEU

La Junta Directiva de 
l’Igualada Femení 
Hoquei Club Patins 

va rendir comptes davant 
els socis i sòcies de l’entitat 
en una Assemblea General 
Odinària de Socis i Sòcies, 
que va ser plàcida i que es va 
celebrar a la sala d’actes del 
poliesportiu Les Comes.
Davant una desena d’assis-
tents, el president de l’Igua-
lada Femení HCP, Jordi 
Besa, va fer balanç esportiu 
i econòmic a la temporada 
2020-2021, la qual va estar 
marcada per les enormes 
complexitats que va compor-
tar la covid-19, que va afectar 
entrenaments i competici-
ons, que va impedir la cele-
bració de campus formatius, 

i que va exigir un sobrees-
forç per part de tothom. Tot 
i així, des del club igualadí, i 
gràcies a l’esforç de tothom, 

es van complir els objectius 
esportius del primer equip, 
que va poder mantenir-se 
“inextremis” a OKLiga, es va 

aconseguir l’ascens del segon 
equip a Nacional Catalana i 
es va guanyar el primer títol 
d’hoquei base, el Campionat 
de Catalunya FEM15 orga-
nitzat pel mateix club igua-
ladí. 
A nivell econòmic es va pas-
sar comptes tant de la tem-
porada passada com de la 
previsió de la temporada en 
curs. La gestió de la junta ga-
ranteix que el club igualadí 
continuï en bona línia, sense 
estirar més el braç que la mà-
niga, i gestionant amb cura 
els recursos disponibles. El 
pressupost actual de l’entitat 
frega els 80.000 euros, una 
xifra modesta per a un club 
que competeix a la màxima 
categoria de l’hoquei femení 
estatal, però que basa el seu 
model esportiu en potenciar 

La Junta Directiva de l’Igualada Femení HCP passa comptes 
en una plàcida assemblea

el treball amb la base, l’au-
tèntic present i futur per al 
club igualadí. 
Cal recordar que actualment 
l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins té 10 equips, a 
les següents categories: OK 
Liga, Nacional Catalana, 
Segona Catalana, FEM17, 
FEM15, Infantil, dos equips 
FEM13, FEM 11 i equip Co-
marcal, integrat per les joves 
patinadores de l’escoleta del 
club, l’OKPatina. 
La confiança de les famílies 
de la base i la contínua ge-
neració de talent en piràmi-
de per donar continuïtat al 
projecte esportiu és la clau 
d’un club que enguany ja ha 
aconseguit classificar per a la 
Copa de la Reina el seu pri-
mer equip, fita que no succe-
ïa des de fa set anys.

T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.

Vine i gaudeix del bàsquet

19/02/22 - LLIGA EBA
18:30h MONBUS C.B. IGUALADA - C.B. ALMOZARA
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L’Igualada Femení HCP encadena el seu tercer triomf consecutiu
HOQUEI PATINS / LA VEU

IFHCP 5
CP VOLTREGÀ 4

Espectacular partit 
d’hoquei viscut aquest 
diumenge a la tarda 

a Les Comes amb triomf de 
l’Igualada Femení Grupo 
Guzmán davant un Club Patí 
Voltregà que va plantar cara a 
les igualadines �ns el darrer 
segon de partit. Les locals, 
liderades per una Pati Miret 
que va estar molt inspirada de 
cara a gol, van sumar el tercer 
triomf consecutiu i es con-
soliden a la sisena posició de 
l’OK Liga amb 22 punts. Gua-
nyen el primer partit de la 
segona volta i també s’assegu-
ren el gol average particular 
davant un rival directe com 
és ara mateix l’equip osonenc.
El partit va començar de la 
millor manera per a les igua-
ladines, que es van avançar 
per partida doble en un obrir 
i tancar d’ulls. Primerament 
Carolina Herrera obria el 
marcador transformant a la 

perfecció una falta directa 
comesa per la visitant Berta 
Tarrida i pràcticament a la 
jugada següent Carla Clara-
munt superava a la portera 
Uxue Otegi amb un gran llan-
çament. El 2-0, en només dos 
minuts de partit, posava les 
coses de cara per a les locals, 
que es van mantenir molt fer-
mes en defensa, tot i els atacs 
insistents de les visitants. Van 
anar passant els minuts i les 
porteres Cristina Riba i Uxue 
Otegi tindrien força feina ben 
resolta, �ns que Pati Miret 
amb una acció sorprenent, 
per baix, superaria la portera 
visitant. I 40 segons després, 
novament una genialitat de la 
capitana igualadina, acabaria 
suposant el 4-0, resultat amb 
què s’arribaria al descans. 
L’efectivitat marcava la dife-
rència al descans, tot i que el 
joc havia estat bastant més 
anivellat del que indicava el 
marcador.
A la represa, però, el partit 
va girar com un mitjó i el 
Voltregà, liderat per una de 
les supervivents del “dream 

team” osonenc campió d’Eu-
ropa, com és Berta Tarrida, 
va fer tres gols en només sis 
minuts per �car la por al cos 
de les locals. El matx s’ani-
vellava i la mateixa Tarrida 
va tenir una directa per fer 
el 4-4 resolta magní�cament 
per Cristina Riba. Només un 
minut després una canona-
da de Pati Miret sorprenia la 
portera visitant i tallava mo-
mentàniament l’hemorràgia 
de joc i remuntada visitant. 
A partir d’aquí el joc es va 
anivellar, i tots dos conjunts 
van tenir opcions per marcar. 
Rocío “Piojo” Ramon no va 
poder transformar una direc-
ta contra el seu ex-equip, i en 
només 30 segons el Voltregà 
va tenir una falta directa i un 
penal que Cristina Riba va 
aturar magistralment davant 
Esther Vistós. Tot seguit es va 
produir el debut exprés de la 
portera júnior Mariona Esco-
da amb el primer equip igua-
ladí -per un problema tècnic 
de la portera Cristina Riba-. 
I, a 2 minuts del �nal, un altre 
penal en contra de les iguala-

dines per uns peus dins l’àrea, 
acabaria transformant-lo la 
capitana del Voltregà Aina 
Arxé en el de�nitiu 5-4.
D’aquí �ns el �nal, molts ner-
vis i patiment, amb les visi-
tants jugant en superioritat i 
sense portera en moltes ac-
cions, però amb un Igualada 
Femení Grupo Guzmán que 
va saber conservar un resul-
tat que val tres punts fona-
mentals.
El triomf davant el CP Voltre-
gà Stern Motor és el primer 
que aconsegueixen les igua-
ladines jugant a OK Liga da-
vant les osonenques, sis cops 
campiones d’Europa i autèn-
tic club dominador d’aquest 
esport les darreres dècades. 
Ara mateix l’equip que entre-
na Carles Marín és sisè a la 
taula, amb 22 punts, i en una 
gran dinàmica de resultats, 
encadenant tres partits con-
secutius guanyats.
Val a dir que el partit entre 
igualadines i osonenques 
va tenir uns emotius prole-
gòmens. Les jugadores de 
l’IFHCP Grupo Guzmán van 

lluir una samarreta de re-
colzament a Ricardo Solano, 
tècnic de l’entitat que està 
lluitant contra una malaltia. 
També es va guardar un mi-
nut de silenci en record del 
senyor Pascual Muñoz, avi 
de la portera júnior iguala-
dina Mariona Escoda, i pare 
de la Secretària de la Junta 
de l’IFHCP Eva Muñoz. Per 
a ells va dedicat aquest gran 
triomf.

El proper partit, a la pista 
d’un altre rival directe, el 
PHC Sant Cugat
Les igualadines treballaran 
durant la setmana per prepa-
rar la visita al PHC Sant Cu-
gat de Beto Borregán, on ju-
garan dissabte a partir de les 
8 del vespre. Les vallesanes 
són novenes a la taula, amb 
16 punts, i són un dels rivals 
directes de les igualadines de 
cara a assegurar-se un lloc en 
el play-o� pel títol. Les igua-
ladines buscaran repetir el 
triomf assolit en el partit de 
la primera volta, on es van 
imposar per 3-2.

BÀSQUET / LA VEU

CB ALPICAT 64
MONBUS CB IGUALADA 75

El Monbus CB Igualada 
va disputar, el passat 
diumenge 13 de febre, 

la 16a jornada del grup C-2 
de lliga EBA. Els igualadins 
venien de guanyar en l’ante-
rior dimarts contra el Mata-
ró Parc Boet Maresme, i en 
aquesta ocasió tocava enfron-
tar-se al Cochesneinternet.
net Alpicat.
El partit començava amb un 
Igualada adormit, amb un 
parcial en els primer cinc mi-
nuts de partit 0-10 a favor de 
l’Alpicat, per acabar el primer 
quart 18-10.
En el segon període, va estar 
molt igualat, amb un triple a 
l’últim segon a favor dels lo-
cals, va fer anar als vestidors 
amb un 40-34.
En el tercer període, l’Alpicat 
no va poder amb la defensa 
intensa de l’equip igualadí, i 
els blaus van aconseguir em-
patar el partir al �nal del ter-
cer període, amb un 52-52.

El quart període l’Igualada 
va seguir amb la seva defensa 
intensa i amb un alt percen-

tatge a l’hora d’anotar que va 
fer endur-se la victòria per 
l’equip d’Òscar Navarro. Per 
part de l’Igualada, Marc Cri-
ado aconseguiria anotar per 
primera vegada a lliga EBA. 

Renovació de l’entrenador 
Òscar Navarro
Òscar Navarro, seguirà una 
temporada més dirigint el 
primer equip masculí del 
Club Bàsquet Igualada. El 
tècnic d’Esparreguera fa una 
valoració molt bona d’aques-
ta primera part de tempora-
da. A nivell esportiu, destaca 
l’inici excel·lent malgrat ha-
ver canviat l’estil de l’equip. 
A nivell humà, destaca que la 
rebuda ha estat immillorable i 

que se sent molt còmode dins 
del grup.
L’esparreguerí es marca com a 
objectiu intern poder gaudir 
d’unes noves fases d’ascens. 
Creu que l’equip arribarà a la 
recta �nal amb l’ambició in-
tacta i amb moltes ganes.
El tècnic del Monbus CB 
Igualada remarca que la de-
cisió de renovar ha estat molt 
fàcil, que s’ha sentit valorat i 
molt còmode des de l’inici i 
que gaudeix amb tot l’estaf del 
treball diari.
A més, Navarro valora que “el 
club té les idees molt clares 
i que tothom treballa pel bé 
col·lectiu”. A hores d’ara, creu 
que no pot estar en cap lloc 
millor.

El Monbus CB Igualada comença 
adormit però acaba guanyant

ESQUAIX / LA VEU

La temporada o�cial 
d’esquaix dona el tret 
de sortida a la majoria 

de països amb el campionats 
estatals absoluts i a partir 
d’aquí s’inicia la temporada 
professional que porta el cir-
cuit als cinc continents.
Aquest any va ser Galícia l’or-
ganitzadora del campionat i 
a Santiago s’hi van desplaçar 
els dos germans Jaume amb 
diferent sort.
El Bernat va fer un gran cam-
pionat i va tenir a tocar la �-
nal després de perdre el seu 
partit de semis davant el seu 
vell rival de generació, el va-
llesà Iker Pajares. El partit va 
ser molt renyit i espectacular, 
resolt per la mínima després 

de 90’ amb parcials de 12-10, 
11-9, 10-12, 7-11, 8-11.
Prèviament el Bernat ja va 
donar mostres que anava a 
pel campionat després d’eli-
minar a quarts també a un 
dels seus grans rivals de ge-
neració i TOP 40 del món 
Edmon López.
Per la seva banda, el Joel, que 
sortia d’una greu lesió que 
l’ha tingut apartat del circuit 
durant 4-5 mesos, va reapa-
rèixer perdent amb el gallec 
Pablo Quintana en la rondes 
prèvies però guanyant en 
canvi els 4 partits del quadre 
de consolació.
Actualment el Bernat es tro-
ba situat el 48è del rànquing 
mundial i el seu germà Joel ha 
perdut els el seu millor ràn-
quing 188è, degut a la lesió.

A les portes de la �nal 
del Campionat d’Espanya
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Foto: Marc Domingo

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 1
UD VISTA ALEGRE 3

Els igualadins arribaven 
a la segona jornada de 
la segona volta amb 

una mala dinàmica de resul-
tats, tot i tenir bones sensaci-
ons sobre el camp. El princi-
pal objectiu era treure’n tres 
punts i començar a guanyar 
con�ança.
I tot va començar amb bon 
peu, al minut 4. Pedro reco-
llia un rebuig dels visitants i 
feia el primer gol del dia. Tot 
i el gol, l’equip no es troba-
va còmode i al quart d’hora 
de partit, en un córner mal 

defensat, els de Castelldefe-
ls empataven el partit. I dos 
minuts més tard, també feien 
el segon gol visitant. Els juga-
dors de Pedro Milla no esta-
ven a gust i el Vista Alegre es 
trobava ben col·locat al seu 
propi camp.
A la represa, els blaus van 
dominar encara més el joc i 
els visitants van optar per es-
perar a trobar el moment pel 
contracop. I al minut 71, van 
obtenir el premi del tercer gol. 
Els anoiencs no es van rendir 
en cap moment, però el por-
ter del Vista Alegre no va per-
metre que es mogués més el 
marcador. Derrota dura.
Diumenge vinent, l’equip vi-
sitarà les Borges Blanques.

Derrota dura a casa 
contra el cuer

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 5
FAF L’HOSPITALET 0

Les igualadines venien 
d’uns partits on els hi 
costava generar ocasi-

ons i marcar gols i tenien en 
ment canviar aquesta dinà-
mica. I així va ser com als pri-
mers minuts, Ona va apro�tar 
una pilota morta a la frontal 
per fer el primer gol. El duel 
començava de cara i, al mi-
nut 17, en una gran jugada de 

l’equip, Marina assistia a Ona, 
per fer el segon gol.
L’enfrontament estava contro-
lat i les anoienques controla-
ven la pilota a plaer, gene-
rant constants oportunitats. 
A pocs minuts pel descans, 
Marina aprofitava una de les 
aproximacions i feia el tercer 
de la tarda. S’arribava a la 
mitja part amb un bon resul-
tat.
A la represa, les blaves no 
es van relaxar i, al minut 51, 
Peke es plantava davant la 
portera de l’Hospitalet i de-

finia a la perfecció per fer el 
quart gol. Tan sols tres mi-
nuts més tard, Elena remata-
va una pilota a l’àrea i feia el 
cinquè gol.
Des d’aquell moment, el 
matx va disminuir d’intensi-
tat i amb el pas del minuts, 
ambdós equips van tenir 
arribades, però es va acabar 
amb el cinc a zero.
Aquest proper cap de setma-
na les blaves visiten Vilade-
cans en un partit important 
de cara a les aspiracions de 
classificació pel Playoff.

El CF Igualada femení mostra la seva 
millor versió i goleja

JOCS PARALÍMPICS / LA VEU

L’esquiador de fons igua-
ladí Pol Makuri Re-
dolad serà un dels dos 

atletes que representaran Es-
panya en els Jocs Paralímpics 
d’Hivern que es disputaran 
entre el 4 i el 13 de març a 
Pequín. Al Pol l’acompanyarà 
el rider d’snowboard asturià 
Víctor González.
Pol Makuri, que va néixer 
amb hemiparèsia, un tipus de 
paràlisi cerebral que li afecta 
la part lateral dreta del cos, 
participarà per primera ve-
gada en uns Jocs Paralímpics 
d’Hivern. L’igualadí va néixer 
a Bolívia, però amb nou anys 
va arribar a l’Anoia, des de 
ben petit, el seu amor per la 
muntanya el van fer tenir una 
vinculació molt especial amb 
els esports d’hivern.
L’igualadí arriba als Jocs de 
Pequín després de comple-
tar una temporada en què 
ha estat entrenant a Bessans 
(França) i Livigno (Itàlia), 
va competir al Mundial de 
Lillehammer i als 10 quilò-
metres d’Andorra. A Pequín 

competirà en les modalitats 
d’esprint, 12.5 quilòmetres 
estil lliure i 20 km clàssic, a la 
classe LW9 d’esquiadors que 
competeixen drets.
“És un somni que fa molts 

anys que persegueixo. És 
brutal poder viure una ex-
periència espectacular gràci-
es a la feina de molta gent. La 
meva carrera principal seran 
els 20 km, que per la meva 

L’igualadí Pol Makuri Redolad participarà als Jocs Paralímpics 
d’Hivern de Pequín

discapacitat em permet es-
quiar millor, i l’objectiu que 
vull transmetre és ser el pri-
mer esportista amb paràli-
si cerebral a anar als Jocs i 
obrir la porta que altres pu-

guin anar-hi altres vegades, 
transmetent els valors de la 
discapacitat”, va comentar el 
Pol en la roda de premsa de 
presentació dels participants 
espanyols olímpics.



IGUALADA  | 41Divendres, 18 de febrer de 2022

ATLETISME / LA VEU

Els set  atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles participants, van 

assolir un total de 3 podis i 
4 posicions de �nalistes, dis-
sabte passat, al Campionat de 
Catalunya de Llançaments 
d’Hivern de les categories 
Sub-16 i Sub-18, disputat a 
l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona. 
Entre la brillant actuació dels 
llançadors del CAI va sobre-
sortir  Aleix Camats, campió 
de Catalunya S-18 - Or - en 
llançament de sisc, amb un 
millor intent de 49,90 m., se-
guit d’Albert Gil, sots campió 
i Argent amb 43,40 m. 

Guim Morcillo era sotscam-
pió - Argent - en llançament 
de  javelina  S-18, amb un mi-
llor llançament de 55,87 m.
Elsa Alías era  4a en martell  
S-18, amb un millor intent de 
41,46 m. Júlia Tomàs era 4a 
en el llançament de disc S-18, 
amb 28,86 m. seguida d’Aina 
Dalmau, 6a  amb 24,06 m.
Ferran Sagrera era 6è en llan-
çament de martell S-18 mas-
culí, amb 30,56 m. 

Dos podis per als atletes del 
CAI Petromiralles al Cam-
pionat de Catalunya Sub-20 
de Llançament d’Hivern
D’altra banda, els 3 atletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles  participants, diumenge, 

al Campionat de Catalunya 
Sub-20 i Absolut de Llança-
ment d’Hivern, assoliren 2 
podis i un lloc de �nalista, en 
una gran actuació global.
Alex González va assolir el 
campionat de Catalunya - Or 
– en el llançament de  javeli-
na S-20, assolint  amb 61,28 
m. un nou rècord dels Cam-
pionats i marca personal, el 
que li valia també el 3r lloc 
absolut en la prova.
Aleix Llorens era 3r i Bronze 
en el llançament de disc Sub-
20 masculí, amb un millor 
intent de 38,54 m. 
Josep Mª Lagunas era 6è en el 
disc Absolut, amb un millor 
llançament de 37,18 m.

Tres podis pel CAI al Campionat de 
Catalunya de Llançaments d’Hivern

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Núria 
Moix, va assolir bri-

llantment el títol de Campi-
ona de Catalunya Sub-18 de 
Proves Combinades, en el 
campionat disputat diumenge 
a la Pista Coberta de Sabadell.  
Núria Moix era la guanyado-
ra de l’Or Sub-18 amb 3.125 

punts en el Pentatló, amb els 
següents registres en les 5 pro-
ves: 60 m.t.: 10”25/ S. Alçada: 
1,53 m. /ll. Pes: 12,55 m. /S. 
Llargada: 4,96m. / 800 m.ll.:  
2’41”31, amb els 1rs llocs en 
Pes, Alçada i Llargada com a 
posicions individuals més re-
llevants.

Les fem. Sub-16 de 4 x 300 
m. del CAI Petromiralles, a 

la Final de Relleus
També diumenge, es van dur 
a terme a la Pista Coberta de 
Sabadell les proves correspo-
nents a la prèvia del Campi-
onat de Catalunya de Relleus  
en Sub-14 i Sub-16. Hi parti-
ciparen 4 equips del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet.
Va sobresortir l’actuació de 
les Sub-16  fem. de 4 x 300 m., 
1eres de la 2ª s/f. amb l’equip 
format per Clara Enrich - Lu-
cía Molina - Cora Moreno i 
Jana Planell, amb  2’59”92, 
classi�cant-se per a la �nal 
del proper 19 de març.  
En Sub-14 de 4 x 200 m., eren 
2ns de la 1ª s/f. amb l’equip 
format per Isaac Hernández - 
Pau Pastor - Iker Pérez i Pau 
Sala, amb 1’56”35, no acce-
dint a la �nal.  
En Sub-16 de 4 x 300 m. eren 
5ens. de la 2ª s/f. amb l’equip 
format per Ulisses Caldito - 
Jordi Pastor - Aleix Sánchez 
i Eudald Ymbernón, amb 
3’06”92, no accedint a la �-
nal.   
Les components de l’equip 
Sub-14 de 4 x 200 m. format 
per Emma Cerro - Laia Cerro 
- Selma Hernández i Blanca 
Moreno, foren  desquali�ca-
des per l’art. 44.6.

Núria Moix, campiona de Catalunya 
de Pentatló sub-18

ATLETISME / LA VEU

D iversos atletes  del 
C.A. Igualada Petro-
miralles van partici-

par dimarts, 8 de febrer, al 7è 
Miting Internacional d’Atle-
tisme de Catalunya, que amb 
organització de la FCA es va 
dur a terme a la pista coberta 
de Sabadell, amb la partici-
pació de destacats atletes es-
tatals i internacionals.
Hi van participar 4 atletes del 
CAI Petromiralles i l’entre-
nador del CAI i atleta de l’In-
tec-Zoití Eduard Fàbregas, 
amb una destacada actuació 
global, assolint 2 mínimes 
per als propers campionats 
estatals de les categories res-
pectives.
El Sub-23 Aitor Caldito era 

3r en el Salt de Llargada, amb 
6,78 m., imposant-se el por-
tuguès Ivo Tavares, amb 7,47 
m.
Hèctor Ramos era 5è en el 
salt d’alçada amb 2,00 m., 
mínima estatal Sub-23  i 
Eduard Fàbregas era 6è, tam-
bé amb 2,00 m., en la pro-
va dominada per Luis Joel 
Castro (Playas de Castellón) 
amb 2,16 m.
Igor Bychkov era 5è en el 
salt de perxa, amb 4,90 m., 
imposant-se a Aleix Pí (F.C. 
Barcelona) amb 5,40 m.
Roger Suria, era 11è a la fi-
nal “B” dels 3.000 m.ll., amb 
8’28”56, mínima per al Cam-
pionat d’Espanya Sub-20 i 
marca personal, prova domi-
nada per Xavier Badia (A.A. 
Xafatolls) amb 8’01”37.

Bona actuació al Míting 
Internacional de Catalunya

ATLETISME / LA VEU

L’atleta veterà del CAI 
Petromiralles Francesc 
Carmona va assolir 

diumenge la 2a posició i el 
sots campionat de Catalu-
nya de Cros Màster M-35, 
en la seva participació en la 
26ª edició del Cros de Canet 

de Mar,  que enguany acollia 
també el Campionat de Cata-
lunya de Cros Màster en les 
diferents categories. 
Hi participaren un grup de 4 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, amb una gran 
actuació global, sobresortint 
l’actuació  de Francesc Car-
mona, 2.n. i Argent en Vete-
rans M-35, amb 17’33”,  so-   
bre 5.500 m. de recorregut.
Antonio Martínez era 13è en 
categ. Màster M-45-50 amb 
16’29”, seguit de Francisco 
Llamas, 15è amb 16’45”, i de 
José Antonio Fernández, 30è 
amb 18’55” sobre 4.500 m. de 
recorregut, el que els donava 
el 12è lloc per equips.

Francesc Carmona, sots 
campió de Catalunya 
de Cros Màster M-35

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

P au M untadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I gualada

P g. d’A urè lia C apmany,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Vilanova del C amí

M asq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I gualada

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
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CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

Després d’una pausa 
de dos anys plens de 
successos inesperats 

per a tots, la Botifarunner 
tornarà a donar el tret de sor-
tida. Serà aquest proper diu-
menge 20 de febrer. Com han 
explicat els seus organitza-
dors, la cursa ha tornat amb 
una nova �loso�a. Passa a ser 
no competitiva (sense podis 
i sense obsequis) i pretén ser 
més sostenible amb un ob-
jectiu doble, cuidar l’entorn 
i poder oferir un preu asse-
quible. 
En aquesta nova edició la 
cursa compta amb 3 recor-
reguts, la clàssica de 22 km, 
la ràpida de 12 km i la Boti-
faKids de 2,5 km com a no-
vetat d’enguany. I de places 
se n’han ofert 400 en total. 
El període d’inscripció es va 
obrir el passat 7 de gener i, 
contra el que esperaven els 
organitzadors, els 400 dorsals 
es van exhaurir en poc menys 

de 3 setmanes.
Així doncs, ja està tot a punt 
per aquesta 12a edició. L’ac-
tivitat començarà puntual-
ment a les 8 del matí amb la 
recollida de dorsals a la pla-
ça Major. Aquells que ja si-
guin a la Llacuna el dissabte 
el poden anar a buscar de 6 
a 8 de la tarda. A les 9.30 h 
es donarà el tret de sortida de 
la Clàssica i la Ràpida, i poc 
després, a les 9.40, la sortida 
de la BotifaKids. Els 3 circuits 
recorreran l’entorn del poble, 
passant per diferents punts 
emblemàtics com el Castell 
de Vilademàger, les Roques 
de la Crida o la Font Cuitora. 
I, tot i que no hi haurà tro-
feus esperant els corredors a 
l’arribada a la plaça, no falta-
rà un bon avituallament �nal 
amb el símbol de la cursa, 
un bon entrepà de botifarra, 
clàssica o vegana. 
Podeu trobar tota la informa-
ció d’aquesta cursa de mun-
tanya a la seva web www.bo-
tifarunner.com i a través de 
les seves xarxes socials.

La Botifarunner torna 
amb canvis

CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

El passat diumenge 13 
de febrer es va disputar 
la Montserrat Skyrace, 

organitzada per Klassmark 
a Monistrol de Montserrat, 
segona prova puntuable del 
circuit Trail Running Series 
2021.
Amb sortida i arribada al Pa-
velló de Monistrol de Mont-
serrat, una distància de 25 
km amb un desnivell positiu 
de 1.500 metres, la victòria en 
categoria masculina va ser per 

Tom Adams amb un temps de 
2h07:37, seguit de Marc Tra-
serra, amb 2h08:35 i d’Andreu 
Contijoch, amb 2h09:00. En 
aquesta prova, l’igualadí Marc 
Ollé va quedar 8è, amb un 
temps de 2:19:45. 
En dones es va imposar Sarah 
McCormackf amb 2h30:08, 
seguida de l’òdenenca Georgi-
na Gabarró, amb 2h33:51 i de 
Mònica Vives, amb 2h37:26.

Convocatòria amb la se-
lecció catalana per l’estatal 
d’ultraresistència
El seleccionador català de 

Curses per Muntanya, Pere 
Rullan, ha donat a conèixer la 
primera llista de la tempora-
da per a disputar l’Estatal de 
Curses d’Ultraresistència.
Rullan ha buscat una selec-
ció competitiva que busca-
rà repetir l’èxit aconseguit 
l’any passat a Tenerife, on es 
va emportar la victòria per 
equips. En categoria mascu-
lina ha estat convocat Marc 
Ollé, que és l’actual campió 
de Catalunya de la modalitat. 
La cursa es disputarà el prò-
xim 19 de març a la Sierra de 
Cazorla, Jaen.

Georgina Gabarró acaba segona 
a la Montserrat Skyrace

MUNTANYA / LA VEU

Amb una temperatu-
ra de -5º i un vent a 
30km/h. Així és com 

van aconseguir fer el cim del 
Pic de la Mina diumenge pas-
sat 7 membres de la secció de 
muntanya de la UECANOIA. 
Prèviament es van assegurar 
que l’estat de la neu, el risc 
d’allaus a la zona i la mete-
orologia els permetés fer la 
sortida amb seguretat. 
L’activitat, prevista inicial-
ment per fer amb raquetes de 

neu, va haver de fer-se �nal-
ment amb els grampons en-
lloc de les raquetes pel gruix 
i duresa de la neu, fet que va 
garantir la bona marxa dels 
excursionistes.
Una molt bona manera de 
gaudir de la muntanya a l’hi-
vern, amb una sortida asse-
quible i sense grans di�cul-
tats. 
Trobareu més informació 
d’aquesta i de les activitats de 
muntanya programades per 
aquest 2022 a la web del club 
www.uecanoia.cat

Pujada hivernal 
al Pic de la Mina 
de la UECANOIA

CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

Aquest diumenge pas-
sat els membres de la 
secció de curses de 

muntanya de la UECANO-
IA van tenir presència a dues 
curses de muntanya i en totes 
dues van aconseguir podis 
importants: la Marta Segu-
ra va aconseguir una segona 
posició absoluta a la San-
tRUNmon de 10km i 200m 
de desnivell positiu mentre 
que en Marc Toda, a Alguai-
re, va fer-se amb també la se-

gona posició a la Sagrat Cor 
Trail de 15km i 450 de desni-
vell positiu. Ambdues curses 
molt ràpides i amb circuits 

molt trencacames amb cons-
tants puja i baixes que van 
posar a prova les forces dels/
les  corredor@s
A la SantRUNmon s’hi van 
desplaçar també en Pep Tor-
ras i el Víctor Camí que van 
córrer la modalitat de 23km 
i 900m de desnivell positiu 
mentre que a Alguaire hi va 
participar també en Mario 
González.
El proper cap de setmana 
es disputa el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Cur-
ses de Muntanya a Pinell del 
Brai. 

Podis de plata de la UECANOIA 
a la SantRUNmon i a Alguaire
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al’escrit de motor 
aquest periòdic del 
passat 10 de desem-

bre, titulàvem: “Un mundial 
de trial sense cap ni peus”. 
Ara sembla que encara es 
complica més, doncs perilla 
el mundial de trial francès de 
Lourdes.
Ja fa anys va saltar del calen-
dari el bressol del trial com és 
Anglaterra i a �nals d’any es 
va saber que Espanya per pri-
mera vegada no tindria mun-
dial a l’aire lliure en el 2022.

L’alarma ha tornat a saltar, 
doncs el mes de juny és pre-
vist diputar-se el trial francès 
de Lourdes. 
Els drets a pagar a la Federa-
ció Internacional de Motoci-
clisme son molt elevats, així 
com també les despeses que 
comporta organitzar un trial 
puntuable pel campionat del 
món.
Així que a hores ara és dubte 
el trial de Lourdes, doncs els 
francesos no estan disposats 
assumir els forts costos, amb 
lo que el calendari del 2022 
aniria coix de proves.

Pinten bastos al mundial 
de trial a l’aire lliure

NATACIÓ / LA VEU

Dijous de la setmana 
passada es van cele-
brar les eleccions al 

Club Natació Igualada, amb 
la presència de dues candida-
tures, encapçalades per David 
Ramis i Dani Grados. Del vol-
tant dels 200 socis amb dret a 
vot, la meitat el van exercir i 
qui �ns el �ns ara president, 
David Ramis, repetirà en el 
càrrec. Ramis es va imposar 
a Grados de manera contun-
dent, amb 87 vots a favor, per 
13 socis que van apostar per 
l’altra candidat i un vot en 
blanc.
En una entrevista a veuano-
ia.cat, Ramis explicava que 
“vam entrar agafant un club 
amb 60.000 euros de deute i 
en quatre anys l’hem eixugat. 
Hem posat el dia de paga-
ment a tothom, hem posat les 
seccions al dia, etc. Aquests 
propers quatre anys ens els 
imaginem treballant pel club 
i per l’esportista, aquest és 
l’objectiu que tenim com a 
junta”.

Entre els nous projectes que 
tenen en ment comentava 
que “volem crear un parell 
de noves seccions. En l’úl-
tim mandat vam recuperar la 
secció de màster i en aquesta 
volem crear la secció d’ai-
gües obertes, que s’està po-
sant molt de moda en el món 
de la natació. També volem 
ampliar els esportistes de 
base tant de natació com de 
waterpolo. Tenir molts nens i 
nenes a l’escola és el futur del 
club. A més, volem apostar 
bastant pel waterpolo feme-

ní, que ara el tenim una mica 
oblidat”.
I finalment, un altre dels rep-
tes que té per davant la nova 
junta és la de trobar espai per 
poder tenir més nedadors 
i nedadores al club, “estem 
treballant amb l’Ajuntament i 
el Patronat d’Esports. La pis-
cina de Les Comes és l’única 
de competició que puguem 
utilitzar, i una de les opcions 
podria passar per portar ac-
tivitat també a l’Infinit”, co-
mentava Ramis en l’entrevis-
ta a veuanoia.cat.

David Ramis guanya les eleccions al 
CN Igualada i repetirà com a president

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 20 de febrer de 2022

a les 18:00 h

   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

2 0 %  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 20, 18 i 15€

Venda d’entrades:
������������������������������

Història d’un senglar
De Gabriel Calderón
Premi Max 2021 al millor actor per a Joan Carreras
Premi Butaca 2021 al millor actor i al millor espectacle de petit format
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CULTURA / LA VEU

Diàlegs Capitals és el 
cicle de pensament 
organitzat amb motiu 

de la capital de la cultura cata-
lana, uns diàlegs que conviden 
a re�exionar entorn dels rep-
tes del segle XXI, explorar di-
ferents àmbits del pensament 
i la cultura contemporània. 
S’organitzaran un cop al mes 
i s’abordaran temes d’actua-
litat a través d’un diàleg en-
tre experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional. Tots ells te-
nen entrada gratuïta i cal re-
servar-la prèviament a www.
tiquetsigualada.cat. 
Durant el primer quadrimes-
tre de l’any, s’han plantejat 
tres diàlegs enfocats cadascun 
d’ells a literatura i pensament, 
ecologia i crisi climàtica i ar-
quitectura.
El primer dels Diàlegs Ca-
pitals tindrà lloc el dia 22 de 
febrer, a les 19:30 h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu i anirà a 
càrrec del �lòsof igualadí Arià 
Paco i l’escriptor Borja Bagu-
nyà: La literatura, una eina 
per pensar. En un món cada 
vegada més compartimentat, 
la literatura sembla cosa d’uns 
quants entesos. Però és aquest 
el lloc de la literatura? O és 
una interlocutora central del 
pensament? Quin és el lligam 

actual entre el pensament i la 
literatura? I quin és el lligam 
que haurien de tenir? A través 
d’autors com Plató, Tabaro-
vsky, Bagunyà i Paco miraran 
d’oferir una visió del paper de 
la literatura en el pensament.
Prèviament a la trobada, els 
assistents poden enviar les 
seves preguntes i re�exions 
vinculades amb la temàtica 
per correu electrònic a coor-
dinacio@igualadaccc2022.cat, 
i aquestes seran plantejades 
durant el diàleg.
Borja Bagunyà. Escriptor, 
professor del grau d’Estudis 
Literaris de la Universitat de 
Barcelona i doctor en Teo-
ria de la Literatura i Litera-
tura Comparada. Ha publi-
cat Apunts per al retrat d’una 
ciutat (2004), Defensa pròpia 

(Proa, 2007; Premi Mercè Ro-
doreda 2006) i Plantes d’inte-
rior (Empúries, 2010). Actual-
ment, és membre del Grup de 
Recerca Literatura Compara-
da en l’Espai Intel·lectual Eu-
ropeu. El 2016 funda Escola 
Bloom amb Lana Bastasic. 
Arià Paco Abenoza. Igualadí, 
graduat i màster en �loso�a. 
Actualment, fa un doctorat 
en �loso�a a la Universitat 
d’Arizona. Ha col·laborat en 
diversos mitjans culturals, i és 

professor d’oratòria. El 2020 
va publicar Mentir a les mos-
ques i el 2021 va obtenir la 
beca Montserrat Roig de crea-
ció literària per la seva segona 
novel·la.

Ecologia i arquitectura seran 
els temes tractats als pròxims 
Diàlegs
El repte del segle XXI: el col·lap-
se ecològic serà el següent dels 
Diàlegs Capitals que aborda-
ran l’antropòloga i enginyeria 
Yayo Herrero i l’enginyer es-
pecialista en anàlisi del cicle 
de vida i canvi climàtic, Pere 
Fullana. Un dels principals 
reptes del segle XXI és el can-
vi climàtic i la crisi ecològica. 
Cal fer una transició cap a un 
model econòmic i social dife-
rent? És possible el creixement 

Igualada Capital de la Cultura Catalana presenta el 
cicle de pensament Diàlegs Capitals

Literatura i pensament, 
ecologia i arquitectura 
són alguns dels temes 
que s’abordaran entre 
experts locals i pensa-
dors d’àmbit nacional

econòmic i la regeneració de 
la naturalesa? Com podem 
evitar el col·lapse ambiental? 
Els dos experts exposaran els 
principals reptes mediambi-
entals actuals, través d’una 
narrativa que faci intel·ligible 
la noció de col·lapse ecològi-
ca i oferir noves fórmules per 
conjugar la vida i el medi am-
bient. Tindrà lloc el dia 17 de 
març, a les 19:30 h, al Teatre 
Municipal de l’Ateneu.
El 30 d’abril, a les 11 h, tindrà 
lloc el tercer Diàlegs Capitals 
dedicat a: El Cementiri Nou 
d’Igualada, una joia de l’ar-
quitectura contemporània. Al 
mateix cementiri, s’hi troba-
ran l’arquitecta Carme Pinós, 
recentment guardonada amb 
el Premio Nacional de Ar-
quitectura 2021 que atorga 
el govern espanyol, coautora 
del Zementiri, i un col·lectiu 
d’arquitectes joves igualadins, 
que conversaran i re�exiona-
ran al voltant de l’arquitectu-
ra en l’actualitat i aprofundi-
ran en l’obra arquitectònica 
igualadina de més prestigi 
internacional. Algunes de les 
qüestions que es plantejaran 
són: com ha de ser l’arquitec-
tura actual? Ha mort l’arqui-
tectura d’autor? Quins són els 
conceptes vertebradors del 
projecte Zementiri?

L’Aula de Música tradicional de l’Anoia 
presenta el llibre “Músiques d’Igualada. 
Per a grup de gralles” 
MÚSICA / LA VEU

Cloent els actes de cele-
bració del 20è aniver-
sari de l’entitat, l’Au-

la de Música Tradicional de 
l’Anoia, ha publicat un llibre 
que recull diverses melodies 
de la cultura popular igualadi-
na: Músiques d’Igualada. Per a 
grup de gralles.
L’entitat, que té entre els seu 
objectius la promoció de la 
música i la dansa tradicionals a 
l’Anoia, pretén contribuir amb 
aquest llibre a la difusió del pa-

trimoni musical igualadí, fent-
lo accessible a totes les perso-
nes interessades en conèixer 
i aprendre aquest repertori, i 
ajudant amb la seva publicació 
a la seva preservació.
El llibre incorpora les partitu-
res que acompanyen els Ge-
gants d’Igualada, el Tonet i la 
Conxita, els Gegants de Xau-

xa, els Gegants de la Font Ve-
lla, l’Àliga, els Moixiganguers 
d’Igualada, el Ball de Cer-
colets, entre altres, fent una 
breu explicació de l’origen de 
cada melodia.
El llibre que ha estat editat 
per l’Aula de Música Tradi-
cional de l’Anoia, el mes de 
desembre de 2021, serà pre-
sentat el proper 20 de febrer 
de 2021, a l’auditori del Mu-
seu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia, i comptarà 
amb la participació dels gra-
llers d’entitats de la ciutat.

Es publiquen en un 
mateix llibre diverses 
melodies de la cultura 

popular igualadina
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Zum-Zum Teatre pre-
senta a Igualada un 
espectacle de Ramon 

Molins a partir del conte de 
la Beatriz Osés, Soc una nou, 
conte guanyador del Premi 
Edebé 2018 de literatura in-
fantil. Una proposta per a tots 
els públics a partir de 4 anys 
que intenta buscar la bellesa, 
plantejar més preguntes que 
respostes, divertir, emocionar 
i commoure. Aquests són els 
reptes d’un conte suggeridor 
sobre un nen refugiat, treball 
que va obtenir el Premi FE-
TEN 2021 a la millor direc-
ció, i el Premi FETEN 2021 a 
la millor interpretació coral.
L’obra es podrà veure al Teatre 
Municipal l’Ateneu diumen-
ge, 20 de febrer, a ¼ d’una del 
migdia. Les entrades tenen un 
preu de 7 euros, 5 euros per 
als socis de La Xarxa d’Igua-
lada. La venda d’entrades es 
farà per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/
la-xarxa/ i a la taquilla del te-
atre el mateix diumenge des 
d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. La funció comp-
ta amb el suport del Progra-
ma.cat del departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de l’O�cina de 
Difusió Artística (ODA) de la 
Diputació de Barcelona.

Soc una nou
L’advocada Marinetti és una 
dona implacable i amargada 
que ha denunciat gairebé tot 
el veïnat. La seva vida canvia 
el dia en què l’Omar, un nen 
refugiat, cau de la branca de la 
seva noguera. El nen transfor-
ma la seva vida per complet i 
per poder quedar-se amb ell, 
Marinetti diu que és una nou 
i que, segons una antiga llei, 
tots els fruits que cauen al seu 
jardí li pertanyen. El jutge i 
el �scal, incrèduls, escolten 
els testimonis. Mentrestant, 
l’Omar recorda com va haver 
de fugir d’un país en guerra 
i com va perdre els seus pa-

res al mar, esperant tenir una 
oportunitat a la vida. 
Vet aquí una història de per-
sones solitàries que porten 
una vida trista i grisa, de gent 
que, quan coneixen l’Omar, 
no el veuen com un nen re-
fugiat que no encaixa en la 
nostra societat, sinó com un 
raig de vida que aporta llum a 
les seves fosques existències. 
I, així, la clau de volta d’una 
obra rodona: fer que el pú-
blic gaudeixi de l’absurd per 
denunciar un altre absurd: el 
fet que un infant orfe, per qui 
tothom sent estimació, no pu-
gui ser acollit per aquesta ma-
teixa gent. Com diu Ramon 

“Soc una nou”, la història d’un nen migrant, 
a l’Ateneu de la mà de Xarxa Igualada

Molins: “Riure i passar-ho bé 
ho donem per suposat, però 
crec que els nens també vo-
len emocionar-se. Els agrada 
molt que els parlis de coses 
serioses amb què conviuen el 
dia a dia”.

Zum-Zum Teatre 
La companyia va néixer l’any 
1994 amb la decidida voluntat 
de potenciar la imaginació, la 
creativitat, el divertiment i el 
sentit crític del públic més 
menut empesos per la passió 
que sentien pel teatre destinat 
a tots els públics. Ha repre-
sentat textos dels millors es-
criptors i dramaturgs de tots 
els temps i ha produït una 
quinzena d’espectacles, els 
darrers: La camisa de l’home 
feliç i La nena que vivia en 
una capsa de sabates, prota-
gonitzat per Begonya Ferrer. 
Darrerament ha presentat La 
gallina dels ous d’or guanya-
dor del Premi FETEN 2017 
a la Millor Direcció a Gijón 
i l’espectacle Hippos, mi-
llor estrena d’arts de carrer 
a Fira Tàrrega 2018, Polzet 
Premi de la crítica 2019 al 
millor espectacle familiar.
La companyia acumula més 
de 3.250 actuacions arreu de 
Catalunya, Espanya, França 
i Itàlia i ha anat contagi-
ant la seva passió per tots 
aquests territoris.

CIRC / JOSEP ELIAS

Fins el dia 22 d’aquest 
mes, a Girona, tindrà 
lloc  el Festival Interna-

cional de Circ, que promou 
Genís Matabosch, un home 
que, als seu 45 anys, s’ha con-
vertit en un dels productors de 
més categoria internacional.
Nosaltres, al Genís el vàrem 
conèixer, personalment, l’oc-
tubre del 1997, per les Fetes i 
Fires de Sant Narcís de Girona, 
precisament. Només tenia 20 
anys! Fou el jorn en què, jun-
tament amb el Jordi Puiggròs, 
director de redacció, anàrem 
a aquella capital. Allí vam te-
nir la satisfacció -mitjançà la 
presentació que va fer-nos el 
bon amic Joan Soler Jové- de 
conèixer a la igualadina, Ma-
rina Tomàs Jorba, la matriarca 
dels Raluy, i als seus �lls, Llu-
ís, Carlos i començarem, amb 
ells, una afectiva amistat. Els 
tres, malauradament, ja ens 
han deixat. D’això enguany fa 
un quart de segle!.
L’any 2003, per primera ve-
gada va venir, professional-
ment, a Igualada, l’amic Genís 
que actuà de presentador de 
les funcions que donà el Circ 
Raluy. Fa ben poc el vàrem 
veure, de Besalú, on  aquest 
conegut mànager de circ ha 
endegat el “Circusland” en 
forma de Museu.

Festival 
internacional 
de Circ a Girona

Reserva la teva butaca a:  Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

ADEU ARTURO “LA CUBANA”  Teatre Coliseum

Sortida amb el nostre autocar a les 14:45 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Coliseum. Entrades garantides a platea.

Adeu Arturo parla del mateix de sempre, de teatre. Del teatre que fem a la nostra vida quotidiana; el teatre que hi ha al carrer, als mercats, als nostres treballs, 
amb la família, amb les nostres amistats i també socialment, on despleguem les nostres habilitats interpretatives en tota mena d'actes, "paripés", festes, 
casaments, bateigs, comunions i enterraments. A partir de la mort als 101 anys del polifacètic artista internacional Arturo Cirera Mompou, el públic coneixerà 
el veritable guió de la vida d'aquest escriptor, pintor, escultor, col·leccionista d'art, poeta, compositor musical, dramaturg, actor i director. Adeu Arturo' és un 
cant a la vida ia com viure intensament. Una esbojarrada comèdia, amb tocs "surrealistes" que, com sempre, estarà amanida amb les coses que ens caracterit-
zen i al més pur estil de La Cubana: amb participació del públic, sorpreses, música i molt d'humor.

Preu per persona: 62 €
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Entrades situades a les �les: 11 i 12
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 19 de març de 2022        Hora sortida: 14:45 h.

LA FILLA DEL MAR      Teatre Condal

Sortida amb el nostre autocar a les 15:15 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Condal. Entrades garantides a platea

LA FILLA DEL MAR d’Angel Guimerà és una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana. Una història d'una vigència absoluta que ens parla 
de la discriminació i la resistència de les comunitats a incorporar la diferència i que permet qüestionar-nos el paper dels instints en el comportament humà.

La companyia LA BARNI TEATRE la porta de nou als escenaris en forma de teatre musical amb la voluntat
d’acostar un dels grans clàssics del teatre català, carregat de força poètica i grans passions, al públic dels
nostres dies.

Preu per persona: 49 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 10, 11 i 12)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte, 12 de març de 2022       Hora Sortida: 15:15 h
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Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Auro-
ra programa l’exitós 

muntatge Refugiada poètica
de Claire Ducreux. Un cap-
tivador espectacle de gran 
bellesa visual que ja ha tocat 
el cor de milers d’espectadors 
d’arreu del món.
L’obra torna a l’Aurora des-
prés d’haver-se programat 
amb molt d’èxit el 2016.
Les funcions a Igualada seran 
l’última oportunitat per veure 
el muntatge a l’estat espanyol.
Un rodamón tria un encre-
uament de carrers com a re-
fugi provisional, converteix 
dues tanques en les portes del 
seu univers, un pont es torna 
vaixell i una escultura el seu 
company de viatge. 
A Refugiada poètica la presti-
giosa artista Claire Ducreux 
crea veritables moments de 
màgia teatral carregats de 
tendresa i emoció. El perso-
natge del rodamón és la me-
tàfora de la vulnerabilitat i 
serveix a Ducreux en allò que 
ella mateixa considera el seu 
“senzill repte artístic i humà: 
buscar autenticitat i humilitat 
per compartir simples emoci-

ons i veritables moments de 
màgia teatral”. Aquest repte la 
porta a voler compartir amb 
el públic emocions autènti-
ques i veritables moments 
de màgia teatral, a intentar 
traçar el camí més curt entre 
l’ànima i el gest.

Abonaments ja a la venda
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programació 
Gener/Maig 2022 que ofereix 
4 espectacles per 44 euros 
amb un 33% de descompte.
L’abonament es pot adquirir 
�ns el 12 de març a www.te-

Claire Ducreux acomiada la gira 
de“Refugiada poètica” a l’Aurora 
aquest cap de setmana

atreaurora.cat o trucant al 93 
805 00 75 els dies laborables.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Refu-
giada poètica tindran lloc el 
divendres 18 i el dissabte 19 
de febrer a les 20 h i el diu-
menge 20 a les 19 h. Les en-
trades tenen un cost de 16 € i 
13€ (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU

S’han celebrat ja els actes 
centrals de la comme-
moració del bicentenari 

de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, però l’essència de 
les festes gremials, basada en 
els Tres Tombs i tots els pre-
paratius de la festa juntament 
amb vivències dels qui hi par-
ticipen, es pot tornar a gaudir 
ara a través de la publica-
ció que s’ha editat en ocasió 
dels dos-cents anys. Un bon 
record d’aquest retall de la 
història de la ciutat. Es tracta 
d’un llibre que pretén “posar 
en valor l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada, la història, 
el patrimoni i la tasca que 
desenvolupa aquesta entitat 
per preservar o per continuar 
memorant els carros, els ca-
valls i l’o�ci de traginer”; així 
va de�nir “Dos-cents” l’autor 
del treball, Oriol Solà i Prat, 

“Qué fue de Andrés 
Villarosa”, aquest dissabte 
a la Casa del Teatre Nu

en l’acte de presentació que es 
va fer el dilluns de sant An-
toni a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.
Tant la presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da, Montserrat Argelich, com 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, van agrair a Solà 
l’elaboració d’aquest llibre que 
inclou nombroses vivències i 
els fets més rellevants que ha 
viscut l’entitat durant l’últim 
quart de segle. Un treball que, 
d’alguna manera, dona conti-
nuïtat a la tasca de Josep Riba 
i Gabarró amb l’obra “Histo-
rial de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada: 1822-1997”, 
publicada coincidint amb el 
175è aniversari.
Al seu torn, Solà es referí al 
contingut i als motius que el 
van impulsar a fer-lo. Va vo-
ler agrair especialment la col-
laboració que li havien brin-
dat la gent de l’Antic Gremi 

de Traginers, tant des de la 
Junta com dels agremiats i 
agremiades a qui va entre-
vistar, sense les explicacions 
i detalls dels quals el llibre no 
hauria estat possible.

La superació de la pandèmia 
de la covid-19, l’atorgament 
de la Creu de Sant Jordi, la 
restauració de la bandera fun-
dacional i de la bandera gran 
original, o els protocols sobre 

benestar animal són només 
alguns dels temes abordats en 
aquest treball que documen-
ta una època d’esplendor del 
Gremi que culmina ara amb 
la celebració del bicentenari.

“Dos-cents”, d’Oriol Solà, un bocí dels Tres Tombs 
del bicentenari, a casa de record

TEATRE / LA VEU

La Casa del Teatre Nu 
oferirà aquest dissabte 
l’obra per adults Qué 

fue de Andrés Villarosa, un 
homenatge a la llegendària 
figura d’un cantant oblidat 
de varietés de la Barcelona 
dels anys 90.
L’espectacle està dirigit per 
March Rosich i interpretat 
per l’Oriol Genís.
Del pas d’Andrés Villarosa 
pels envelats més tronats del 
país no ha quedat registrat 
enlloc, però Rosich i Genís 
s’han encarregat de fer re-
viure aquest músic de lluen-
tons i cassettes de benzinera. 
L’espectacle reviu les cançons 

emblema que mai van fer fa-
mós a en Villarosa, els títols 
oblidables com Hermano, La 
canción del guau guau, Vaya 
chófer o Mambo Caracoles… 
L’obra està protagonitzada 
per l’actor-cantant Oriol Ge-
nís, un artista que li que pas-
sa desapercebut sota la pell 
dels personatges que inter-
preta, un actor característic 
i de caràcter, amb registres 
que abasten des del còmic 
al dramàtic. La caracteritza-
ció del personatge és un dels 
seus punts forts i ens aquesta 
obra ho posa de manifest.
La cita és dissabte a les vuit 
del vespre a la Casa del Te-
atre Nu de Sant Martí de 
Tous.
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Després de la pausa 
forçosa a causa de 
la pandèmia tor-

na el Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada, amb la 
seva XXVIII edició. Recor-
dem que aquest festival està 
dirigit per Joan Paradell i 
Solé, organista emèrit de les 
celebracions litúrgiques del 
Sant Pare a la Basílica de San 
Pere del Vaticà i de la Cape-
lla musical Pontifícia “Sixti-
na”. Les presentacions dels 
concerts seran a càrrec de 
Jaume Planas i Miquel. Els 
concerts tindran lloc tots els 
diumenges del 27 de febrer 
al 27 de març, a les 6 de la 
tarda, a la Basílica de Santa 
Maria d’Igualada. L’entrada 
serà gratuïta, sense reserva 
prèvia. 
El primer concert, de l’últim 
diumenge de febrer, anirà a 
càrrec del duet Daniel Pan-
dolfo (orgue), de França i 
Claude Rippas (trompeta), 

de Suïssa, que interpretaran 
composicions de Bryan, Ha-
endel, Krebs, Albeniz, Be-
dard, d’Avola, Becker, Dub-
ois, Vierne, De Falla i Bret. 
El segon concertista serà l’or-
ganista Johannes Trümpler 
d’Alemanya, amb composici-
ons de Bach, Widor, Cabani-
lles i Dubois. 
El diumenge 13 de març tin-
drà lloc l’actuació del duet 
Radosław Marzec (orgue) i 
Renata Marzec (violoncel), 
de Polònia, amb peces de 
Telemann, Bach, Couperin, 
Gernsheim, Sulzer i Keller-
mann. 
Mathias Kjellgren, organis-
ta de Suècia, durà a terme 
un concert el dia 20 de març 

Del 27 de febrer al 27 de març torna el Festival 
d’Orgue d’Igualada

La 28a edició d’aquest 
festival, dirigit per 

Joan Paradell, oferirà 
cinc concerts gratuïts 
a la Basílica de Santa 

Maria d’Igualada

amb composicions de Bach, 
Monsalvatge, Vierno i Bon-
net. 
La cloenda del Festival serà 
el dia 27 de març amb el 

duet compost per Stefania 
Metadelli a l’orgue, d’Itàlia 
i l’igualadi David Riba, que 
l’acompanyarà amb la flau-
ta travessera. Interpretaran 

obres de Bossi, Bach, Stamm, 
Beethoven, Morandi, Le-
fébure-Wély, Rutter i Takle. 
El dissenyador del programa 
és l’igualadí Roger Costa.



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf
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Avui tenim dues imatges de l’any 1986.
En tots dos casos no cal fer cap comentari per complementar el que ens mostra la fotografia. Només cal que ens fixem en els detalls que s’hi veuen.
A la foto de la plaça de la Creu podem veure alguns canvis: els vehicles (Seat 600, Renault 850, cotxe de la policia, carro…), la senyalització en castellà (Zona 
azul de estacionamiento, Joyería-Relojería, calle Alba, análisis clínicos… curiosament només hi ha un rètol a la vista en català “Tabacs”).
La foto de l’ambulància la vaig fer anant cap a Barcelona. Ens vam trobar un accident en un dia de pluja amb el trànsit aturat. La diferència més notable la 
notem en l’ambulància. 

LECTURA / LA VEU

Una vintena d’infants 
de 4 a 9 anys i les 
seves famílies van 

participar, divendres passat, 
al primer Laboratori de lec-
tura de la Biblioteca Central 
d’Igualada. Amb el títol «Què 
en fas, d’una idea?», els nens 
van convertir-se en petits 
creadors per un dia, jugant 
amb elements com el fang, els 
troncs i les petxines.
El Laboratori de lectura va 
ser conduït per Daniel Rio 
Romo, que va començar la 
trobada llegint als nens un 
fragment de l’àlbum il·lus-
trat «Què en fas d’una idea?», 
amb text de Kobi Yamada i 
il·lustracions de Mae Besom. 
Els participants es van tro-
bar amb una sala ambienta-
da per a l’ocasió, amb música 
i llums relaxants, que els van 
servir per endinsar-se al joc 
creatiu que se’ls va proposar. 
Cadascun dels participants, 
primer amb els ulls tapats, va 
anar donant forma a la seva 
pròpia idea amb una bola de 
fang. Després la va anar po-
lint jugant amb els elements 
naturals que va trobar escam-

pats per la sala i, �nalment, 
tots els participants van com-
partir les seves idees i de tot 
plegat en va sortir una creació 
col·lectiva ben original. Des 
de la Biblioteca valoren molt 
positivament aquest primer 
laboratori i volen agrair espe-
cialment als infants i famílies 
la seva implicació.

Una vintena de nens fan realitat les 
seves idees al primer Laboratori de 
lectura de la Biblioteca

Els Laboratoris de lectura són 
una activitat per experimen-
tar amb la lectura i l’art, en què 
els infants i els seus familiars 
comparteixen idees, projectes 
i creativitat. Es basen, doncs, 
en tres eixos bàsics: aprendre, 
compartir i innovar/cocrear a 
partir dels llibres i àlbums il-
lustrats infantils. 

POESIA / LA VEU

Aquest dissabte 19 de 
febrer tindrà lloc 
la Galàxia Poètica, 

projecte poètic impulsat per 
l’Associació Cultural Galàxia 
d’Igualada. En aquesta ocasió 
s’han inscrit 6 participants: 
Sandra Pujol i Montserrat 
Altarriba, ambdues del Ba-
ges, Carme Freixes d’Igua-
lada, Margarida Bernús de 
Capellades, Lourdes Sensar-
rich d’Igualada i el cantautor 
Fustegueres d’Ivars d’Urgell. 
Es recitaran poemes breus i 
essencials com haikús, micro-

versos, tanka… i amb acom-
panyament de música i pintu-
ra sumi-e.
L’acte començarà a les 18 h a 
l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada. Entrada lliure perquè el 
públic pugui gaudir del recital. 
Obligatori mascareta i com-
plir la distància de seguretat.
Per a més informació podeu 
enviar email: associaciocul-
turalgalaxia@gmail.com/ o 
bé trucar al tel. 636 919 373 
(Lourdes)
Agraïm a l’Espai Cívic Cen-
tre d’Igualada, a Cultura 
Igualada i a l’Ajuntament 
d’Igualada pel suport.

Microversos, haikús... 
aquest dissabte a la 
Galàxia Poètica
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MÚSICA / RAMON ROBERT

El febrer és el segon mes 
de l’any en el calendari 
Gregorià. Té 28 dies els 

anys comuns i 29 els anys de 
traspàs. En molt rares ocasions 
hi ha hagut un 30 de febrer, 
produït bé per la conversió del 
calendari Julià al Gregorià, o 
bé en l’adopció d’un calendari 
revolucionari on tots els me-
sos tenien 30 dies
En llatí, febrer es diu februa-
rius, i era un mes dedicat a les 
celebracions de puri�cació, 
festes en les quals s’aplaca-
ven els morts amb sacri�cis i 
ofrenes. Febrer no existia en el 
calendari romà d’època primi-
tiva, però va ser afegit com ge-
ner, amb la reforma de Numa 
Pompili, que va adaptar els 
mesos al cicle lunar. El dia 18 
de febrer de 1930 va ser desco-
bert el planeta Plutó.
Nascuts el mes de febrer:  
Charles Dickens, Charles 
Darwin, Abraham Lincoln, 
Jules Verne, Charles Lindberg,  
André Citroën, Felix Men-
delssohn, John Ford,  James 
Joyce, Jaume I el conqueridor, 
T.A. Edison,  Ronald Reagan, 
Ovidi Montllor, Pepa Flores, 
Shakira, Gerard Piqué, Cris-
tiano Ronaldo i Bárbara Rey.

Jack Hartmann - It’s february 
Gràcies a unes cançons 
pedagògiques, el músic 
nord-americà Jack Hartmann 
s’ha fet popular arreu. Encara 
que els seus videoclips musi-
cals van dirigits a nens de pri-
mer grau, el cert és que Hart-
mann també té milions de 
seguidors entre el públic adult 
que el segueix per Youtube. La 
fórmula de l’aprèn tot cantant 
no és nova, però ell sap com 
atreure i divertir a les seves 
audiències.
https://youtu.be/RG6wkJHI-
okw 

Los Claxons – Flores de fe-
brero
Originaris de Monterrey, Los 
Claxons és un grup de pop-
rock popularíssim al seu país, 
on ja porten enregistrats set 

elapés per a la disquera Movic. 
Han escalat en el top mexicà 
de vendes de compactes, i �ns 
al lloc número 1 d’Itunes Mè-
xic, Argentina i Estats Units.  
Una de les seves peces més re-
produïdes és aquest Flores de 
febrero, festiva cançó romànti-
ca de pegallós ritme pop, ideal 
per a consum indiscriminat i 
massiu. 
https://youtu.be/qrv2VWh-
GWiY 

Gil Rataplan – Cançó de Car-
nestoltes
“Hola amics, benvinguts al 
meu món, el món d’en Gil Ra-
taplam. Per si t’agrada la mú-
sica, t’agrada cantar i apren-
dre divertint-te”.  Així és com 
es presenta aquest animador 
infantil osonenc. Es mou per 
igual per les pàgines de You 
Tube com pels carrers i pla-
ces catalanes, on convida a la 
música festiva i la gresca. Aquí 
ens canta la Cançó de Carnes-
toltes. 
https://youtu.be/KC6vMOo-
GuKc 

Jay Wheeler -  Amor de febre-
ro
El cantant Jay Wheeler, que 
en realitat es diu José Ángel 
López Martínez, va néixer a 
Puerto Rico l’any 1994. Grà-
cies a Instagram i Youtube va 
fer-se molt conegut, �ns al 
punt que registraria un disc. 
Destacat intèrpret de reggae-
tron i trap latino, de vegades 
també canta convencionals 

balades sentimentals, cas 
d’Amor de febrero. Altres can-
tants nascuts a Puerto Rico: 
Luís Miguel, Chayanne, Ricky 
Martin, Luis Fonsi i Daddy 
Yankee.
https://youtu.be/5r4aLNqSkyE

Sergio Mendes - Magalehna
El Carnaval, també conegut 
entre nosaltres com carnes-
toltes, és una celebració per-
tanyent al calendari lunar. 
Per aquest motiu, és una festa 
mòbil que se celebra set set-
manes després de la primera 
lluna plena, passat el solstici 
d’hivern. Dos personatges han 
representat antagònica i histò-
ricament la lluita carnavales-
ca. Per una banda, el rei Car-
nestoltes, personatge rabassut, 
bevedor i esbojarrat. Per l’al-
tre, la seva rival, la Quaresma, 
una vella de set cames que de-
juna i no menja carn. (Sergio 
Mendes ens porta al carnaval 
de Rio de Janeiro). 
https://youtu.be/f2IpnYqoP-Q

Sergio Dalma – Febrero
Josep Capdevila Querol nas-
qué el 1964. Més conegut pel 
nom artístic de Sergio Dalma, 
en Josep cantaria primer en 
modestes orquestres de ball, 
però la seva sort canviaria el 
1984, quan la discogrà�ca Ho-
rus va publicar el seu primer 
disc, Esa chica es mía, del qual 
va vendre 50 mil còpies. Detu-
rem-nos, però, en una cançó 
del 1992, Febrero, dedicada als 
con�ictes de l’edat adolescent.  

Més endavant, el sabadellenc 
també enregistraria  cançons 
en català. 
https://youtu.be/E8c7AYTtM-
Bw 

Foo Fighters – Stars of fe-
bruary
“Estels de febrer, surant a la 
foscor...”. Foo Fighters és una 
banda americana de rock al-
ternatiu formada a Seattle el 
1994 per Dave Grohl, mem-
bre de Nirvana. El grup deu 
el seu nom als ovnis i als  fe-
nòmens paranormals descrits 
pels pilots aeris aliats durant la 
II Guerra Mundial. A la seva 
cançó Stars of February, que 
arrenca com una balada me-
langiosa per agafar de mica en 
mica, una embranzida molt 
grunge, el cantant es refereix 
al valor de l’amistat i el poder 
dels sentiments. 
https://youtu.be/YC_i49SBo-
zU 

Diversos intèrprets - El día 
de los enamorados
Sant Valentí,  segurament el 
dia més emblemàtic del mes 
de febrer. La pel·lícula El dia 
de los enamorados va ser re-
alitzada l’any 1959. Hi tenien 
paper Jorge Rigaud fent de 
Sant Valentí, i Conchita Ve-
lasco. I s’hi podia escoltar una 
reconeixible cançó del mateix 
nom,  original del compositor 
barceloní Augusto Algueró, 
l’anomenat pare de la músi-
ca pop espanyola. En aquella 
època, Algueró es va casar 

amb la guapa Carmen Sevilla. 
https://youtu.be/fpvsB2dn5Fk 

Joan Calatayud Castelló  – 
Febrer
Nascut a Bocairent, València, 
el 1954, Calatayud va iniciar 
els estudis de solfeig amb el 
seu pare i amb Francesc Torto-
sa, fundador del grup de mú-
sica antiga Menestrils d’On-
tiyent. De les seves primeres 
composicions (himnes, mú-
siques festeres, marxes mores 
i cristianes) destaca l’Himne 
a la Verge Maria dels Desem-
parats del seu poble. També el 
pas-doble Febrer, que forma 
part del repertori de moltes 
bandes d’àmbit llevantí, i que 
ha estat enregistrat per distin-
tes cases discogrà�ques. 
https://youtu.be/u_sFWGAQ-
5Jg

Ha-Ash - 30 de febrero
Ha-Ash és un duet 
nord-americà originari de 
Lake Charles,  Lousiana, si bé 
part de la seva biogra�a mu-
sical s’ha centrat a Ciudad de 
Mexico. El duet, format per 
dues germanes, és considerat 
un dels més importants de 
parla hispana. El seu tema Lo 
aprendí de tí va ser la primera 
balada en espanyol d’una for-
mació americana  en assolir el 
bilió de reproduccions a You-
Tube. La cançó 30 de febrero, 
seria enregistrada el 2017 per 
a la companyia multinacional 
Sony Music Latin.
https://youtu.be/83ckXYtg52I 

Cançons del mes de febrer

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT,
una habitació- dormitori, en un habitatge dúplex compartit

al centre d'Igualada, amb la disposició d'espais propis 
(saló-menjador, cuina i bany) ben assolellats.

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

PRINCIPIS DEL SEGLE XX.
LA TORRE DE DEFENSA DEL FORT DE “SANT MAGÍ”, CITA I 

PUNT DE TROBADA D’EXCURSIONISTES.

Actualment ha estat rehabilitat tot aquest enclavament antic; un punt històric 
d’estratègia militar per a la defensa de la ciutat d’Igualada, a l’actual Poble Sec. 
Dades sobre aquesta recuperació arquitectònica i històrica: https://veuanoia.
cat/el-fort-de-sant-magi-un-tresor-mes-del-patrimoni-igualadi/

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

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons 
de Documentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material re-
centment digitalitzat. Actualment, per a la seva bona conservació, totes o la 
majoria de les imatges es troben a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

CULTURA / LA VEU

Dilluns, nova sessió 
d’AUGA i en aques-
ta ocasió amb una 

xerrada a càrrec de Ramon 
Amich Llacuna que parlarà 
sobre el patrocini esportiu. 
Serà com és habitual, a les 6 
de la tarda al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.
Per què les empreses inver-
teixen diners en patrocinar 
equips o competicions es-
portives? Quines son les ra-
ons que les porten a destinar 
quantitats importants? Com 
seleccionen on els interessa 
posar aquests diners? Com 
mesuren els resultats d’aques-
tes inversions?.

�e Beatles van ser a l’Ateneu
De la mà de David de Castro 
els Beatles van ser a l’Ateneu. 
Tots quatre. I amb excel·lents 
veus.
Una tarda molt agradable 
en la qual cadascú es va em-
passar i va repassar els seus 

Patrocini esportiu. Com es mesura? 
Què fa Nielsen Sports?, dilluns a l’AUGA

records embolcallats en un 
so, en una música, que no ha 
passat gens de moda.

Bona audició i bons apunts 
històrics per a una tarda 
d’enyor.

MÚSICA / LA VEU

D iumenge a les 6 de la 
tarda a la basílica de 
Santa Maria es po-

drà gaudir del concert de la 
Capella de Música de la Tos-
sa que ofereix per celebrar 
els seus 20 anys d’existència.  
S’interpretaran entre altres, 
Virgo Splendens, del llibre 
vermell de Montserrat, Ni-
gra Sum de Pau Casals i la 
Missa breu en honor a Sant 
Josep de Calassanç d’Orestes 
Ravanello.

Concert del 20è 
aniversari de la Capella 
de Música de la Tossa

La direcció anirà a càrrec de 
Frederic Prats i a l’orgue hi 
haurà el Pol Requesens.
La durada del concert es pre-
veu d’uns 50 minuts, amb una 
presentació molt breu de l’ac-
te i del repertori. 
Les entrades valen 5€ i es po-
den adquirir a www.tiquetsi-
gualada.cat a l’enllaç https://
teatreateneu.tiquetsigualada.
cat/comprar/aLluoWYG2P.
Aquests és un dels actes in-
closos en l’extensa agenda 
d’Igualada Capital de la Cul-
tural Catalana.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

La bellesa fotogràfica de la nostra 
Cavalcada de Reis

Lluny d’Igualada i la nostra comarca es fa ini-
maginable el merescut interès que desperta la 
Festa dels Reis d’Igualada, amb la seva caval-

cada -la més antiga de Catalunya- i, popularment, 
reconeguda com la “Caravana dels somnis”. Tanma-
teix, el valor d’aquesta festa, que va arribar a estadis 
no gens previsibles amb la incorporació de dones 
“patgesses”, endemés de la introducció de diversos 
motius temàtics d’un marcat segell espacial (el sol, 
les constel·lacions i els planetes), i també una reno-
vada vestimenta per als Reis Mags, entre altres in-
novacions; ha contribuït a què -precisament la ca-
valcada- fos mereixedora de la Creu de Sant Jordi i 
declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional. En 
suma, a pesar que els veritables protagonistes de tan 

màgica data siguin la mainada, una efemèride tan 
extraordinàriament incomparable de llum, color, 
música, fantasia i un llarg etcètera de sensacions i 
emocions, apunta a ser tot un reclam susceptible de 
ser capturat per centenars o milers de càmeres foto-
grà�ques. 
En aquest sentit, des de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada, enguany es va estimar ocorrent de fer 
pública una iniciativa singular per a aquest 2022; 
és a dir, promoure un concurs ideat entre la pròpia 
Agrupació Fotogrà�ca i la Comissió de Reis, amb 
el suport de la Federació Catalana de Fotogra�a, 
i obert a tothom -professionals o amateurs de la 
fotogra�a- d’acord amb unes bases expressament 
pautades per a l’ocasió.

Una notable participació, doncs, va fer molt com-
prometedor l’acte de veredicte de les fotogra�es 
seleccionades, donant pas a una Acta del Jurat, 
constituït a Igualada el dia 30 de gener i format 
per Maria Gràcia de la Hoz, Sebastià Castelltort i 
Ramon Mascaró, que premiava a Josep Balcells, en 
referència a la Millor Col·lecció de tres fotogra�-
es. Seguidament, Roger Mas, Immaculada Barrera, 
Manel Marimon, Jordi Roca, Jaume Xaus i Joan 
Sala eren mereixedors d’uns respectius primer a 
sisè premis.
Francament, la qualitat de les imatges presentades 
i exposades a la Sala del Portal del Llevador apunta 
a ser una invitació més per al gaudi d’aquesta tant 
nostra i inigualable Cavalcada de Reis. 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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



AGENDA

CONCERT
Igualada 

Concert de polifonia religiosa a càrrec 
de al Capella de Música de la Tossa en 
motiu dels seu 20è aniversari. 
Diumenge a les 6 de la tarda a la Basí-
lica de Santa Maria

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

L’Aula de Música Tradicional de l’Anoia 
presenta el llibre “Músiques d’Igua-
lada. Per a grup de gralles”. El llibre 
incorpora les partitures que acompa-
nyen els Gegants d’Igualada, el Tonet 
i la Conxita, els Gegants de Xauxa, els 
Gegants de la Font Vella...
Diumenge a les 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell

MÚSICA
Igualada 

Lali Begood. Torna la cantant per a 
públic familiar més esbojarrada del 
panorama català!.
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec

TEATRE
Piera 

“Sabates vermelles” és un espectacle 
recomanat per a infants a partir de 5 
anys. Possibilitat de fer un taller infantil.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Te-
atre Foment

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula de cinema 
per a tota la família “Dumbo”. 
Diumenge a les 12 del migdia a Can 
Papasseit

DILLUNS 21 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Ramon Amich Llacuna proposa la xer-
rada “Patrocini esportiu. Com es me-
sura? Què fa Nielsen Sports?”. Per què 
les empreses inverteixen diners en pa-
trocinar equips o competicions espor-
tives?.. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Els petits lectors de la Biblioteca es 
trobaran per passar una bona estona 
i comentar el llibre “El mètode Xof”, 
de Roddy Doyle.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Central

CONCERT SOLIDARI
Igualada 

Festival solidari de música per a la 
lluita contra el càncer infantil. Hi par-
ticiparan les corals infantils Gatzara 
i els Verdums i alumnes de banda de 
l’Escola Municipal de Música.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada 

“Refugiada poètica”. La prestigiosa 
artista Claire Ducreux crea veritables 
moments de màgia teatral carregats 
de tendresa i emoció. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

XERRADA
La Llacuna 

“L’artesania a la taula”. Quin lloc ocu-
pa l’artesania dins l’experiència gas-
tronòmica? Xerrada i degustació de 
productes locals 
Divendres a les 7 de la tarda a l’espai 
Origen Llacuna

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 

“Els contes que m’agraden”. Contes 
amb finals sorprenents que us deixa-
ra bocabadats. Amb Clara Gavaldà 
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Mont-Agora

DISSABTE 19 

TEATRE
Igualada 

“Refugiada poètica”. La prestigiosa 
artista Claire Ducreux crea veritables 
moments de màgia teatral carregats 
de tendresa i emoció. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Pandèmia i 
postveritat” de Jordi Pigem. Es comp-
tarà amb  la presència de l’autor.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala 
de Socis de l’Ateneu

POESIA
Igualada 

Sessió de Galàxia Poètica. Poesia breu 
essecial: haikús, microversos... a càrrec 
de diversos poetes.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cí-
vic Centre.

MÚSICA
Calaf 

La pianista i compositora Clara Peya 
presenta nou treball, el seu onzè àlbum 
‘PERIFÈRIA’. Un nou repertori de can-
çons profundes i compromeses com-
binades amb passatges instrumentals 
d’un pianisme magnètic.
Dissabte a les 8 del vespre a Casino

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Qué fue de Andrés Villarosa”. Amb di-
recció de March Rosich i interpretació 
d’Oriol Genís, aquesta obra és un home-
natge a la llegendària figura d’un cantant 
oblidat de varietés de la Barcelona dels 
anys 90.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu

CLUB DE LECTURA JOVE
Santa Margarida de Montbui 

Trobada de joves apassionats per la lec-
tura per compartir la novel·la “Invisible” 
d’Eloy Moreno
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Mont-Àgora

DIUMENGE 20 

TEATRE
Igualada 

“Soc una nou” de zum, Zum Teatre. L’ad-
vocada Marinetti és una dona implacable 
i amargada que ha denunciat gairebé tot 
el veïnat. La seva vida canvia el dia en què 
l’Omar, un nen refugiat, cau de la branca 
de la seva noguera. El nen transforma la 
seva vida per complet. Xarxa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia Teatre 
Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA
Igualada 

Igualada medieval. Descobreix, amb 
aquesta visita guiada, els orígens mil-
lenaris de la ciutat d’Igualada i recorre 
les seves línies de muralla , alhora que 
descobrim els principals elements patri-
monials del nucli antic
Diumenge a les 12 del migdia des del 
Punt d’Informació Cultural

TEATRE
Igualada 

“Refugiada poètica”. La prestigiosa ar-
tista Claire Ducreux crea veritables mo-
ments de màgia teatral carregats de 
tendresa i emoció. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle Com protegir el nostre cervell. 
“Què s’ha de fer quan s’ha patit un 
dany cerebral?” A càrrec de Dora Gas-
sol, treballadora social jubilada.. Ho 
organitza: DCA Anoia 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DIMARTS 22

DOCUMENTAL DEL MES 
Igualada 

“En el llindar”. La directora brasilera 
Coraci Ruiz segueix la transició de gè-
nere del seu fill adolescent. 
Dimarts a les 8 del vespre a la sala pe-
tita de l’Ateneu Cinema

DIÀLEGS CAPITALS 
Igualada 

Diàlegs Capitals és el cicle de pensa-
ment organitzat amb motiu de la capi-
tal de la cultura catalana. EL PRIMER 
anirà a càrrec del filòsof igualadí Arià 
Paco i l’escriptor Borja Bagunyà: “La 
literatura, una eina per pensar”.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

LLETRES 
Piera 

Converses amb autors: Lletres d’au-
tora amb... Núria Pradas. L’escriptora 
s’inicia en el món de la literatura es-
crivint obres infantils i juvenils, gènere 
en què ha publicat més d’una cinquan-
tena d’obres
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca

XERRADA 
Òdena 

Xerrada divulgativa sobre Open Arms. 
A càrrec de Carlos Alvarez Hidalgo
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca l’Atzavara

DIMECRES 23

HORA DEL CONTE
Òdena 

“El rei carnestoltes i la vella quares-
ma” a càrrec d’Anna Garcia.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara

DIJOUS 24

CLUB MANGA JOVE
Santa Margarida de Montbui 

Club de lectura de fans del manga
Dijous a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora
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Les millors sèries
“Feria: la luz más oscura”, el Culte de la Llum i el misteri
 d’un poble andalús

Una història basada en el 
contingut dels Evangelis 
Gnòstics i en sectes reals 
que als 90 van intentar 

realitzar suïcidis col·lectius

REDACCIÓ / LA VEU

Feria: la luz más oscu-
ra, és una ficció es-
panyola creada per 

Carlos Montero (Élite, El de-
sorden que dejas) El guionis-
ta s’uneix a Agustín Martínez 
(La caza, Monteperdido, Sin 
tetas no hay paraíso, El don 
de Alba) per a donar llum a 
aquesta història apocalíptica 
situada en els anys 90. Es va 
estrenar a Netflix el passat 28 
de gener i té 8 capítols d’una 
hora cadascun aproximada-
ment. 
Feria, és una sèrie plena de 
contradiccions i misticis-
mes on el vehicle conduc-
tor dels vuit capítols és una 
secta anomenada “Culte de 
la Llum”, instal·lada al poble 
des dels anys de la dictadura. 
Les germanes protagonistes 
Sofía (Carla Campra) i Eva 
(Ana Tomeno) es divideixen, 
com la resta dels personat-
ges, entre la fe i la raó, creure 
i no creure, mentre viuen un 
procés de maduresa perso-
nal que per a ambdues arriba 
abans d’hora.
En aquest enclavament ficti-
ci d’Andalusia (Feria) és on 
té lloc una història basada en 
el contingut dels Evangelis 
Gnòstics, apartats de la Bí-

blia des de l’inici, i en sectes 
reals que a la fi dels 90 van 
intentar realitzar suïcidis 
col·lectius en zones com Su-
ïssa o Canàries, segons van 
explicar els seus creadors.
Sofia i Eva es veuen involu-
crades sense remei amb el 
“Culte de la Llum”, perquè 
sembla que els seus pares Pa-
blo (Ernest Villegas) i Elena 
(Marta Nieto) pertanyen a la 
mateixa i són responsables 
de la mort de 23 víctimes 
dins de la mina abandonada 
del poble. Aquí comença l’in-
tent de captació de Sofia pels 
adeptes a la secta, mentre la 
seva germana intenta mante-
nir les aparences i l’inspector 
de policia Guillén (Isak Fér-
riz) intenta buscar sentit a 
tot el que està passant, igual 
que l’espectador. 
Després que la sèrie doni una 
i mil voltes entorn del tema 
fent més d’una al·lusió rea-
lista al fet que tot és produc-
te de la imaginació i de les 
drogues que consumeixen 

un grup de llunàtics liderats 
per la Blanca (Ángela Cre-
monten) resulta que aquest 
altre món, que a més no és 
el cel sinó l’infern, sí que és 
real i també el seu petit di-
moni posseïdor de cossos, 
Dekta. Un gir final que, fins i 
tot predictible des d’un inici, 
resulta confús per les infor-
macions contradictòries que 
anem rebent al llarg de la 
temporada.

Una ficció carregada de re-
ferents
Des d’un principi, Feria: la 
luz más oscura a l’aclama-
díssima Stranger Things: un 
món del revés en el qual tot 
és ombrívol i fosc amb una 
adolescent que intenta esca-
par d’ell.
Amb la lluita entre el bé i el 
mal es poden observar refle-
xos de 30 monedas, on Álex 
de l’Església ja va barrejar 
els fenòmens paranormals i 
la religió amb el costumisme 
d’una petita i tafanera pobla-
ció. Així mateix, Montero i 
Martínez asseguren que en-
tre les seves moltes i variades 
referències estan Guillermo 
del Toro així com influències 
de cinema fantàstic dels anys 
90 o tocs lynchians. 

La raó o la fe? 
El poble de Feria, com segu-

rament passa amb l’audièn-
cia de la sèrie, es divideix en-
tre els que decideixen creure 
i els que no. Una clara divi-
sió entre la raó, capitanejada 
per Ana, l’inspector Guillén, 
la seva companya Sandra 
(Patricia López) o el millor 
amic de la Sofia, Chisco (Jor-
ge Motos); i la fe, defensada 
per la Sofia, els seus pares i 
tots els seguidors de la secta. 
D’aquesta manera, Feria no 
deixa de fer una crítica inte-
ressant a la societat en molts 
aspectes, dominada per les 
noves tecnologies i atrapada 
en una constant repetició: 
néixer, estimar, emmalaltir i 
morir. 
El quart capítol, a més, ens 
trasllada a 1975 en les úl-
times setmanes del Fran-
quisme, on els miners estan 
en vaga i el pare d’Elena, 
Valentín (Juan Fenández), és 
un republicà amagat durant 
33 anys en la mina del poble 
després del final de la Guerra 
Civil. És aquí on s’explicita, 
a través de la metàfora de la 
secta, com ignorar o tancar 
els ulls davant les injustícies 
i les barbaritats del passat fa 
que “la història es repeteixi”.

La versemblança en l’amor 
de dues germanes 
Feria: la luz más oscura, pot 
resultar atractiva i interes-

sant, sobretot per als fans del 
gènere. Els primers capítols 
triguen a arrencar i donen 
moltes voltes sobre el mateix, 
per la qual cosa hi ha qui 
pugui decidir abandonar-la 
sense arribar a endinsar-se 
fins al final d’aquest univers.
A més, a moments es pot 
dubtar de la seva qualitat o 
versemblança per alguns di-
àlegs, les moltes subtrames 
en les quals no aconsegueix 
aprofundir o la incoherència 
d’alguns dels successos.
No obstant això, la sèrie con-
té també elements addictius 
que fa que no aconseguim 
enlairar-nos de la pantalla. 
L’amor entre les germanes és 
un altre punt a ressaltar: un 
amor fraternal més enllà del 
romàntic, un amor que pot 
superar dubtes, traïcions, 
possessions diabòliques i ab-
duccions de sectes. Unes bo-
nes interpretacions, sobretot 
del seu elenc adult, i els te-
mes als quals vol donar veu 
sota el seu to fantàstic i de 
terror fan que valgui la pena 
donar-li una oportunitat.
La sèrie deixa la porta to-
talment oberta a una sego-
na temporada, de la qual els 
seus creadors ja estan escri-
vint el guió. La resposta de 
l’audiència decidirà si des-
cobrim per fi què hi ha en el 
misteriós Regne. 
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Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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Silencis i sensibilitat
A Tous •  Supernova

REDACCIÓ/ 

Sam (Colin Firth) i Tusker (Stanley 
Tucci) porten junts des de fa vint 
anys i estan tan enamorats com el 

primer dia. Però en els dos últims anys, 
des que Tusker va ser diagnosticat d’al-
zheimer en la seva fase primerenca, les 
seves vides han canviat per complet. 
Ara viatgen per tota Anglaterra en el 
seu vell RV visitant amics, familiars i 
llocs del seu passat. Malgrat que el més 
valuós que tenen és el temps que pas-
sen junts, a mesura que el viatge avan-
ça, comencen les seves diferències so-

bre els projectes de futur. Es destapen 
secrets i es descobreixen plans privats 
que posen a prova el seu amor com mai 
abans. 
Road movie tranquil·la i delicada, ens 
regala escenes d’exquisida sensibilitat 
(Firth amagant-se perquè el seu com-
pany no vegi, ni senti, les seves llàgri-
mes i sanglots), toca in�nitat de temes 
(l’eutanàsia, la família, l’èxit professio-
nal), i acaba el seu recorregut entre el 
Cel i la Terra, entre estrelles polars i 
serpentejants carreteres, fent de la so-
brietat la seva arma/instrumento més 
efectiu, que no efectista.

Veïns
El racó del Cineclub •  Tres pisos

REDACCIÓ/ 

El �lm ens trasllada a 1969 i ens 
presenta a Buddy: un nen de 
classe obrera, del nord de Bel-

fast, que se sent feliç, estimat i segur. 
El seu món és tot vida i diversió als 
carrers d’una comunitat que roman 
unida. Una comunitat on tots els seus 
familiars viuen en el mateix carrer i 
on és impossible perdre’s, perquè tot-
hom a Belfast es coneix.
Però, quan els anys seixanta toquen 
la seva �, un calorós mes d’agost con-
verteix els somnis d’infància de Bud-
dy en un malson. El descontentament 
social acumulat de sobte esclata en 
el propi carrer de Buddy i la situació 
s’intensi�ca ràpidament. Primer, un 
atac emmascarat, després disturbis 
i, �nalment, un con�icte que s’estén 

per tota la ciutat, avivant les �ames 
més enllà de la capital. Catòlics con-
tra protestants, els que �ns fa un ins-
tant eren veïns cordials i amorosos, 
es converteixen de sobte en enemics 
mortals.
El director Kenneth Branagh traça a 
Belfast una autobiogra�a amb aroma 
de realisme màgic la seva infància en 
un bel·licós barri de la ciutat protago-
nista, quan l’IRA començava a cobrar 
força mitjançant l’enfrontament en-
tre veïns, amics i familiars, segons el 
credo religiós del qual formessin part 
(protestants o catòlics, ja se sap). 
Amb tots els seus encerts, Belfast, 
apunta a ser piràmide en la tempo-
rada de premis (ja compta amb set 
nominacions als Oscar inclosa la ca-
tegoria de millor pel·lícula, millor di-
rector o millor guió).

Con�icte a Irlanda del Nord
Estrena •  Belfast

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 24 de febrer, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció italiana del 

2021 Tres pisos, dirigida per Nanni 
Moretti, a les 20 h en versió doblada i 
a les 22 h en versió original amb sub-
títols.
Del director de Caro diario i La ha-
bitación del hijo, ens arriba aquest 

drama coral al voltant d’uns veïns de 
classe mitjana que viuen en un mateix 
edi�ci: un jove matrimoni i la seva �-
lla, una mare que té el marit sempre 
de viatge, una jutgessa jubilada i el seu 
home. 
Lluny de l’humor d’alguns dels seus 
títols més autobiogrà�cs però evitant 
caure en el fulletó, Moretti mostra la 
con�ictivitat inherent a l’ésser humà, 
el nostre cantó fosc.



   CÁSATE CONMIGO
Estats Units. Comèdia. De Kat Coiro. Amb Jennifer Lopez, 
Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman
Una estrella del pop és abandonada pel seu promès, una es-
trella del rock, moments abans de les seves noces en el Madi-
son Square Garden, per la qual cosa decideix casar-se amb un 
home que selecciona aleatòriament entre el públic..

   SUPERNOVA
Regne Unit. Drama. De Harry Macqueen Amb Colin Firth, 
Stanley Tucci, James Dreyfus, Pippa Haywood, 
Sam i Tusker són parella des de fa 20 anys. Sam (Firth) és 
pianista. Tusker (Tucci), escriptor. Viatgen a través d’Angla-
terra en la seva vella furgoneta visitant a amics, familiars i 
llocs del seu passat. Des que a Tusker fa dos anys li diagnos-
tiquessin alzheimer en la seva fase primerenca, el temps que 
passen junts és el més important que tenen.

   UNCHARTED
Estats Units. Aventures. De Ruben Fleischer. Amb Tom Ho-
lland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle,
Adaptació de la reeixida sèrie de videojocs creada per 
Naughty Dog, és una preqüela de la saga en la qual desco-
brirem els detalls de com el jove cazarrecompensas Nathan 
Drake (Tom Holland) va arribar conèixer al seu mentor i 
amic Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Produeix la pel·lícu-
la Ari Llaureu, responsable de �lms com Ghost in the Shell: 
L’ànima de la màquina (2017) i Iron Man (2008).

   LA ABUELA
Espanya. Terror.  De Paco Plaza. Amb Almudena Amor, 
Vera Valdez, Karina Kolokolchykova,  
Susana ha de deixar la seva vida a París treballant com a 
model per a tornar a Madrid. La seva àvia Pilar acaba de 
sofrir un vessament cerebral. Anys enrere, quan els pares de 
Susana van morir, la seva àvia la va criar com si fos la seva 
pròpia �lla. Susana necessita trobar a algú que cuidi de Pilar, 
però el que haurien de ser només uns dies amb la seva àvia, 
s’acabaran convertint en un terrorí�c malson.

   BELFAST
Regne Unit. Drama. De Kenneth Branagh. Amb Jude Hill, 
Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench
Drama ambientat en la tumultuosa Irlanda del Nord de �-
nals dels anys 60. Segueix al petit Buddy mentre creix en un 
ambient de lluita obrera, canvis culturals, odi interreligiós i 
violència sectària. Buddy somia amb un futur que li allunyi 
dels problemes, però, mentrestant, troba consol en la seva 
passió pel cinema, en la nena que li agrada de la seva classe, 
i en els seus carismàtics pares i avis.

   UN AMOR INTRANQUILO
Bèlgica. Drama. De Joachim Lafosse. Amb Leïla Bekhti, 
Damien Bonnard, Luc Schiltz. 
Leïla i Damien es volen amb bogeria. Tots dos lluiten per 
mantenir unida a la família malgrat la bipolaritat de Dami-
en. Cap es rendeix, encara que ell sap que mai podrà oferir-
li el que ella desitja.

   MUERTE EN EL NILO
Estats Units. Intriga. De Kenneth Brannagh. Amb Kenneth 
Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer 
Tornen les perquisicions del cèlebre detectiu Hèrcules 
Poirot (Kenneth Branagh). Aquesta vegada, durant un vi-
atge en creuer pel Nil, Poirot haurà d’investigar el misteriós 
assassinat d’una jove hereva sense explicació aparent.
Aquesta seqüela d’Assassinat en el Orient Express (2017), 
dirigida pel protagonista Kenneth Branagh, és l’adaptació 
de la novel·la Mort al Nil (1937) de Agatha Christie.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/UNCHARTED
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:30/22:00

2/CÁSATE CONMIGO
Dv Dll a Dj: 18:00/20:25/22:45
Ds i Dg:
15:45/18:05/20:25/22:45

3/ LA ABUELA
Dv a Dj: 21:15
3/ SPIDER-MAN: NO WAY 
HOME
Dv a Dj: 18:15
3/ ENCANTO
Ds i Dg: 16:00

4/ MUERTE EN EL NILO
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:20

5/UNCHARTED
Dv i Dc: 18:30/21:00
Ds i Dg: 15:50/18:30/21:00
Dll Dt i Dj: 17:00/19:30/22:00

6/CANTA! 2
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg: 15:45/17:50
6/BELFAST
Dv a Dj: 20:00
6/MOONFALL
Dv a Dj: 22:00

8/LA ABUELA
Dv a Dj: 17:15
8/EL MÉTODO WILLIAMS
Dv a Dj: 19:20
8/SCREAM
Dv Dg i Dc: 22:15
8/EL CALLEJÓN DE LAS AL-
MAS PERDIDAS
Ds Dll Dt i Dj: 22:15
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Casal
St. Martí de Tous

MEDJUGORGE, LA PELÍCULA
Ds: 17:30
VUELTA A CASA DE MI HIJA
Dg: 17:30
SUPERNOVA
Dg: 19:10

SALA GRAN

BELFAST 
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dll: 19:15
Dc: 17:30

UNCHARTED 
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 19:45
Dc: 20:15

SALA PETITA

UN AMOR INTRANQUILO 
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:15/20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:30

EN EL LLINDAR (Docs del Mes) 
Dt: 20:00

TRES PISOS (Cineclub) 
Dj: 20:00/ 22:00 (VOSE)



        Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· De dimarts a 
divendres menú 

de migdia

· Dissabtes i 
diumenges vermuts 
i dinars a la carta

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Si quan els ancians en són els posen braguers, per què als polítics no 
els fotem morrions? / 2. Fent versos en àrab. Ibera irreconeixible, de tan torrada / 3. Cap de 
repartiment. Llobatons i rangers se’l miren com si fos la tele. Bluf sense exclamacions / 4. 
Que poca imaginació... Escotaré d’alguna manera les productores de paté / 5. Monumental 
edi�ci per gravar el primer capítol. Passava a �nals de primavera / 6. Serrem sense vocalit-
zar. Marbre amb gust de ceba / 7. Centre de producció de músculs i suor. Aplec de sardines 
amb ganes de fer quartos / 8. Que lent i que ganso, noi! Tocar el dos al pas del soldat / 9. 
Extrems del Leverkusen. Quan a en Pau Riba se li va morir li va quedar un racó d’amor. 
Vocal del mig / 10. Una mica de corall per fer explotar. Podrien ser rodes, si no fossin plens 
de vi / 11. Poca broma. Com la pell de l’ametlló, la clofolla. Limiten el nom / 12. Pet amb 
ascensor. Espantada d’haver d’anar a terra en vida / 13. Frase per afegir a l’epita�. Alegria.

VERTICALS: 1. Tan carregats d’itri que maregen la Cristi. Fa de mal blegar, un vegetal 
sense pèls / 2. Cursa de neutrons. Adobant la terra (i deixant un gust poc agradós). Opera 
encara vigent / 3. Cosí del camagroc, l’anorèctic. Triï un pito en mal estat / 4. Afegeix-li 
un plat i te’l trobaràs a l’espatlla. És una casa, però té massa pisos per bellugar-se. Asta i 
bandera / 5. Un titella al mercat. Renilla com boig, quan es tracta d’omplir buits d’esmalt 
/ 6. És més que una bicoca, una planta així: té fruits de tres cocs. Deixada anar, és que no 
té volta / 7. L’eterna còpula. Amulet en record de la Rosana. Enemics d’Estar en Silenci / 
8. Versió actualitzada del vell holotip. Fatigà tothom, aquesta mala còpia d’en Rovira / 9. 
Escenari de batalles contra franquistes d’ahir i d’avui. Tirabuixó de llaunes / 10. Al centre 
del conreu. Destibar, descansar. Setze catorze tres / 11. Illa al bell mig de Roma. Va escriure 
una història interminable / 12. La gràcia de la vida, sobretot acompanyada de rom. Referit 
a l’oli sacre quan es trenca.

passatemps
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Troba les 7 diferències
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF

Per només  93,60€ al any!
i et portem el diari a casa! 



Febrer
18: Simó; Eladi ; Bernadeta Soubirous .

19: Gabí; Conrad de Piacenza.
20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada.

21: Pere Damià; Claudi; Dositeu.  
22: Càtedra de sant Pere, apòstol; Margarida de Cortona.

23: Policarp; Marta d’Astorga 
24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert, 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

El passat dijous per 
mediació d’un famili-
ar m’arriba la notícia 

de la mort del Modest Bosc, 
una icona dels anys 50-60 
que va defensar durant anys 
els colors del CF Igualada. El 
Modest va ésser un defensa 
central tot coratge de sang 
calenta que junt amb els Tor-
res, Pons, Ferrer i Vives eren 
un mur pels davanters rivals. 
Com a capità transmetia un 
esperit d’entusiasme, compe-
titiu i animós amb els seus 
companys. Tot geni i �gura.
De jove també era un bon 
velocista, així ho indica els 
registre dels cronos del Club 
Atletic realitzats  en les pis-
tes al voltant del llegendari  
camp del Xipreret.
Som en els anys 60 i el CFI 
forma un equip amateur amb 
l’objectiu de formar un plan-
ter pel primer equip, on ell és 
l’entrenador i esporàdicament 
també jugador.

Emprenedor futbolístic  junt 
amb altres a�cionats del Bar-
ça  fou un dels que va posar 
les bases per la creació de la 
Penya Blaugrana.
Gràcies a la seva popularitat 
i les relacions professionals 
estableix amistat amb l’agru-
pació de veterans del Barça. 
Aquesta bona sintonia ser-
veix per acords amb ambdues 
a�cions que serien llarg  d’ex-

plicar.
L’any 1962  es funda  l’Agru-
pació de Veterans Futbolistes 
d’Igualada i ell n’és el primer 
president. La formació i par-
ticipació del Campionat de 
Catalunya de Veterans amb 
equips de màxima solera com 
són els Sabadell, Terrassa, 
Manresa, Calella , Badalona, 
Nàstic és l’inici d’una etapa 
d’esplendor per l’agrupació 
llavors amb el Jaume More-
ra com a president. Durant 
moltes temporades el Modest 
continua aportant la seva ex-
periència futbolística –natu-
ralment- junt amb un equip 
més rejovenit. L’any 1980 
l’AVI amb un frec a frec amb 
el Júpiter aconsegueix el cam-
pionat. Era una gran �ta tot i 
ser la “blancaneus” del cam-
pionat.
Per llei de vida i més després 
del traspàs de la seva esposa 
Teresa ara fa set anys, ingres-
sa més endavant  en el geri-

Un referent en el futbol local

El passat dia 9 de febrer, 
els membres de l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca vam ser 

coneixedors de la pèrdua d’un 
molt bon amic, company i his-
tòric soci. Tot sigui dit, una bella 
persona i un signi�cat fotògraf 
amateur, totalment compromès 
amb el món de la fotogra�a i, en 
especial, amb la nostra entitat. 
No és de sorprendre, en aquest 
sentit, la seva longeva trajectò-
ria en disposar -en aquests mo-
ments- del número 2 del carnet 
d’associats (era soci des de l’any 
1959), cosa que el satisfeia enor-
mement.
Aquests dies, doncs, entre les 
nombroses expressions d’afecte, 
en cap cas no hi podia faltar la 
nostra: una manifestació en la 
qual volem fer públic el nostre 
agraïment pel seu desinteressat 
compromís en tots els actes que 
s’anaven celebrant, endemés de 
les sàvies iniciatives que sovint 

anava proposant, i més enllà de 
la seva gran passió per la foto-
gra�a; una afecció que compar-
tia amb el món de l’excursionis-
me, dels esports d’hivern i de la 
música.
El seu tracte amable, afectuós i 
més que servicial no amagava 
un tarannà resolt i pragmàtic en 
les seves comunicacions i inter-
vencions; sempre disposat a mi-
rar més enllà i a veure les coses 

amb una certa perspectiva. Val a 
precisar, en aquesta línia, que el 
seu pas actiu però discret per la 
nostra Agrupació ha deixat una 
inesborrable petjada.
Ell va ser el patrocinador de 
nombrosos premis en dife-
rents concursos, al llarg de totes 
aquestes dècades. I puntual-
ment, any rere any, era qui lliu-
rava els guardons del Concurs 
Ibèric. Tanmateix, i amb autoria 
pròpia, concorria habitualment 
a la convocatòria del Concurs 
Social, en transparències i paper 
color, amb fotogra�es -en pa-
raules seves- mai manipulades, 
essent mereixedor de primers 
premis en algunes ocasions.
I, al costat de la seva estimada 
Fani, amb la qual participava de 
molts dels nostres sopars de so-
cis; va gaudir com pocs de l’acte 
de reconeixement en què, a l’any 
2012, se li va fer entrega de la 
“Insígnia d’or” per haver com-

Una sentida recordança al Sebastià 
Camins Talavera, des de l’Agrupació 
Fotogrà�ca d’Igualada

àtric de Sta. Coloma. Pau-
latinament la seva salut va 
decaient però propi del seu 
tarannà amb dignitat, elegàn-
cia i sempre el somriure i la 
seva mirada de murri.
Dintre i fora del camp ha es-

tat un plaer estar al seu costat.
Bon cel, “Patrón” tal com era 
conegut -amicalment- per 
tots els seus amics.

Josep Marí i Llacuna
expresident de l’AVI

plert els seus 50 anys de soci. 
No és un adéu, Sebastià, per-
què aquesta Agrupació sempre 
et tindrà present per la vàlua de 
la teva incondicional entrega i 
de les teves fotogra�es; una de 

les quals -premiada el 1992- 
acompanya a aquest escrit. 
Un repòs etern, amic!

Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada
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Roger Bascones

La gran majoria creu 
que és el que et passa 
quan hi ha una situa-

ció de di�cultat i hi ha algu-
na alteració mental o emo-
cional. Bé, en part tenen 
raó, però l’estrès pot pro-
duir-se per situacions molt 
diverses com per exemple: 
pressió a la feina per arribar 
als objectius, la qualitat del 
producte, les presses pels 
terminis d’entrega, discus-
sions amb l’encarregat, amb 
un company perquè no hi 
ha su�cient llum, sorolls, 
olors persistents, químics, 
etc. Aquí no acaba la cosa, ja 
que l’estrès pot venir per te-
mes personals, com ara: no 
arribar a �nal de mes, ho-
raris canviants, discussions 
amb la parella, �lls o fami-
liars, patiment per no poder 
comprar menjar, casar-se o 
divorciar-se, mort d’un fa-
miliar, jubilació i molts més 
exemples...

L’estrès emocional si no es 
treu, canalitza, gasta o s’alli-
bera, s’acumula. Sí, és acu-
mulatiu i ho fa als òrgans vi-
tals. Per tant a la llarga o a la 
curta es produeix una ma-
laltia i moltes vegades greu. 
Segurament coneixeu a algú 
que, quan agafa les vacances 
de cop té un atac d’ansietat, 
doncs aquest seria un símp-
toma que estem passant un 
estrès important i cal posar 
�l a l’agulla. També aquells 
casos de depressió o pro-
blemes cardíacs, amb ment 
molt accelerada, confusió 
mental, pèrdues de memò-
ria o manca de concentra-
ció. De debò, és una pandè-
mia que està fent molt mal 
a la societat. La vida corre 
molt ràpid i ho volem tot 
per ja. Començar a trobar 
les pauses diàries per rela-
xar, distreure i alliberar l’es-
très és vital per a la salut i 
també per al rendiment del 
dia a dia. 

Moltes vegades ens cap�-
quem amb una tasca i ens 
canvia l’estat d’ànim i l’hu-
mor. Tots sabem que parar 

cinc minuts fa que quan 
tornem a la feina la visió 
sigui diferent i ens podem 
posar de nou al cent per 
cent. Aquest hàbit el podem 
extrapolar a la resta de si-
tuacions de la nostra vida i, 
com ho podem fer? Doncs 
posant en marxa el que 
s’anomena “eustrès”, que és 
el que ens aporten les ex-
periències positives que ens 
produeixen plaer, tals com: 
una nova cita, una entrevis-
ta de feina, un augment de 
sou, una carrera esportiva, 
fer l’amor, el primer petó, 
quedar amb els amics, sortir 
a sopar, anar a la muntanya 
o al mar... A aquest costat de 
la balança  hi hem de posar 
molta atenció per equili-
brar-la i tenir una vida salu-
dable, e�cient i constant tal 
com demana el sistema.

A través dels símptomes 
podem saber si tenim estrès 
i quin tipus és, per exemple 
el crònic: Pressió alta, in-
�uença cardíaca, diabetis, 
obesitat, depressió o ansie-
tat, problemes de pell com 
erupcions amb picors, pro-
blemes menstruals... 

Després hi ha altres símpto-
mes que, tot i que semblen 
més lleus, també són indi-
cadors molt clars: diarrea 
o estrenyiment, mala me-
mòria, dolors i xacres fre-
qüents, mals de cap, manca 
d’energia i concentració, 
problemes sexuals, coll o 
mandíbula rígids, cansa-
ment, insomni, malestar 
d’estómac, ús d’alcohol i 
drogues per relaxar, pèrdua 
o augment de pes.

Quan ens trobem així hem 
d’aixecar el dit i demanar 
ajuda, és un acte d’amor 
propi fer-ho. No podem ca-
llar ni permetre que passin 
aquestes coses, ja que va en 
contra de la nostra salut. Si 
no tenim opció, doncs des-
prés buscar solucions per 
alliberar aquestes càrregues. 
Tenir un pla d’acció per 
mantenir l’equilibri ens aju-

darà a produir les hormones 
“màgiques”, que són: la do-
pamina, la serotonina, l’oxi-
tocina, adrenalina, melato-
nina i algunes més... segur 
les coneixes o n’has sentit 
parlar. Doncs la neurocièn-
cia ens ajuda a conèixer el 
procediment psicobiològic 
que es produeix al nostre 
cos quan sentim les emo-
cions i en aquest cas l’estrès 
amb el cortisol. Tenir un 
alt percentatge de dopami-
na i serotonina ens ajudarà 
a sentir el plaer i recom-
pensa després d’un esforç, 
benestar, dormir bé, bona 
memòria, alta autoestima, 
bon humor i gana. Tam-
bé vull destacar l’oxitocina 
que és el sentiment d’amor 
i con�ança. És aquella sen-
sació tan plaent i profunda 
de quan ens fem una abra-
çada amb algú que estimem 
(és també l’hormona que es 
produeix en el moment del 
part i quan es dona el pit al 
nadó). Això sí, ha de ser de 
mínim 6 segons (està estu-
diat). Aquesta darrera, amb 
la distància de seguretat que 
s’ha indicat pel tema covid 
no ha ajudat gens. Sembla 
que fer-se una abraçada 
és un pecat i com animals 
gregaris, socials i mamífers 
forma part intrínsecament 
de la nostra naturalesa. 

La vida evoluciona i nosal-
tres ens hem d’adaptar als 
nous temps, els que corren 
amb vertigen i cal que po-
sem el focus a la salut com 
a valor primer de la nostra 
llista.  

Pots visitar la nostra web 
www.biotip.es i veure què 
podem fer per tu, ja siguis 
particular o empresa per 
a l’alliberament de l’estrès. 
Aquí veuràs tècniques di-
verses per a la recupera-
ció de l’equilibri personal, 
tals com el teatre, el ioga, 
la PNL, la Intel·ligència 
emocional o l’alimentació 
conscient. Un programa 
complert que no et deixarà 
indiferent.

Saps què és l’estrès?

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

somosomun.com

Som el que vibrem

TRANSPERSONAL COACHING
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En la nostra professió 
d’odontòlogues des-
graciadament hem 

hagut de diagnosticar lesi-
ons precanceroses i cance-
roses.

Un dia va entrar per la porta 
un pacient que vaig derivar 
a l’hospital amb caràcter ur-
gent a causa d’una lesió que 
ni tan sols era el motiu de 
consulta del pacient. Ell no-
més volia treure’s una dent 
que es movia. Es va enfadar 
molt quan no li vaig treure la 
dent ja que calia urgentment 
operar-se i valorar quin grau 
de malignitat tenia. Anys 
més tard va entrar per la 
porta, no el vaig reconèixer 
i la primera paraula que va 
pronunciar va ser un: gràcies 
per estar viu.

Per això és tan important la 
prevenció i el diagnòstic pre-
matur, i per aquest motiu es-
crivim aquest article.

PREDOMINI DEL CÀN-
CER BUCAL
A Espanya hi ha entre  6 i 12 
casos nous anualment en ho-
mes cada 100.000 habitants 
i uns 2 casos nous en dones 
cada 100.000 habitants.

El càncer bucal és més fre-
qüent en homes que en do-
nes, encara que actualment 
aquesta diferència es va re-
duint cada vegada més.

No és una malaltia que afecta 
només a gent gran, sinó que 

també afecta gent menor de 
40 anys.

La zona més freqüentment 
afectada és la llengua encara 
que pot afectar a tota la boca.

A VEGADES… AVISA
-Ocasionalment apareixen 
lesions abans que es malig-
nitzin que es poden tractar i 
curar.
-Solen aparèixer símptomes 
que  poden ser diagnosticats 
pels odontòlegs.
-És molt important l’autoex-
ploració.

FONAMENTAL, EL DI-
AGNÒSTIC PRECOÇ
La mortalitat per càncer oral 
és molt alta ja que sovint es 
diagnostica tard, i si el di-
agnòstic és  en un estadi molt 
inicial l’índex de supervivèn-
cia és molt alt.
Així mateix el tractament 
d’un càncer oral avançat és 
molt agressiu i mutilant.

COM ES POT EVITAR
Existeixen factors de protec-
ció per evitar-lo:
-Consum de fruites i verdu-
res.
-Mantenir una bona higiene 
oral.
-Curar les lesions que aparei-
xen abans del càncer (lesions 
precanceroses).

Existeixen factors que produ-
eixen càncer:
-Consum de TABAC.
-Consum d’ALCOHOL. 
-La infecció d’alguns tipus de 

VPH (virus del papil·loma 
humà).
-L’existència d’algun tipus 
d’element que traumatitzi 
contínuament la boca (ja si-
gui aparell protèsic bucal, 
dent trencada, …)
-Exposició excessiva al sol 
(en els casos de càncer labi-
al).

Per aquest motiu és molt im-
portant les revisions anuals 
al dentista per intentar fer 
un diagnòstic el més precoç 
possible i minimitzar el trac-
tament posterior.

Així mateix, l’auto exploració 
és fonamental per fer aquest 
diagnòstic precoç.

APARENÇA DEL CÀNCER 
BUCAL
El càncer bucal pot aparèixer 
com una úlcera, un “bulto”, 
una petita ferida o una petita 
placa vermella i/o blanca que 
no siguin atribuïdes a ferides 
prèvies  i que no es curin o 
millorin sensiblement en un 
termini de dues setmanes.

AUTO EXPLORACIÓ BU-
CAL
Una exploració pròpia busca 
detectar la presència even-

tual a la mucosa de lesions 
vermelles i/o blanques, amb 
o sense úlceres, les quals no 
desapareixen després de dues 
setmanes.

AQUESTES LESIONS NO 
SÓN NECESSÀRIAMENT 
DOLOROSES

Una exploració pròpia po-
dria fer-se de manera ruti-
nària i cada 6 mesos  quan es 
passen els 40 anys. En qual-
sevol cas l’autoexploració no 
substitueix  mai la visita al 
dentista.

Fer-se una exploració un 
mateix és simple, ràpida i no 
requereix instruments par-
ticulars. Una bona font de 
llum, un mirall i el mànec 
d’una cullera són suficients.

PASSOS PER REALITZAR 
UNA EXPLORACIÓ  PRÒPIA
1.Davant del mirall mirar-se 
els llavis des de prop.
2.Amb la boca tancada do-
blegar el llavi superior e in-
ferior cap a fora i observar 
el teixit intern.
3.Amb la boca oberta i amb 
l’ajuda d’un mànec de cu-

Càncer bucal. 
Es pot prevenir Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 
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llera  moure les galtes cap 
amunt i cap a darrere, i cap 
avall i darrera, per obser-
var les parets internes de la 
boca i el seu angle.
4.Amb la boca oberta exa-
minar la part de darrere de 
les dents de baix.
5.Traient i amagant la llen-
gua, mirar la seva part de  
més endarrere i movent-la 
cap a l’esquerra i cap a la 
dreta, examinar els laterals 
de la llengua des de la punta 
fins la part  de darrera.
6.Tocar el paladar amb la 
punta de la llengua, exami-
nar aquesta mateixa i la seva 
mucosa de baix.
7.Deixar la punta de la llen-
gua al paladar moure la 
llengua cap a la dreta i cap a 
l’esquerra i examinar la mu-
cosa de baix.
8.Movent el cap enrere, in-
tentar examinar el paladar.

En definitiva, la conclusió 
a la qual cal arribar és que 
és PRIMORDIAL el DI-
AGNÒSTIC PRECOÇ de la 
malaltia ja sigui amb auto 
exploracions i amb la visi-
ta a l’odontòleg anualment 
i sobretot la PREVENCIÓ
evitant els factors causants 
de la malaltia com el tabac 
i l’alcohol.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
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

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

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

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 18:
CASAS V.

Soledat, 119

DISSABTE 19:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 20:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 21:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 22:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIMECRES 23:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIJOUS 24:
MR SINGLA

Pujades, 47



Berta Pons /  
Regidora d’Esports de la Pobla 
i coordinadora de la Transconca

Soc nascuda a la Pobla i llicenciada en Biologia. Treballo de professora de Ciències 
Naturals a l’Institut Montbui i col·laboro des de 2009 amb l’ONG Cabo Verde Natura 2000 
on treballem per la conservació de les tortugues marines de Cap Verd. Des de 2015 soc 
membre de l’agrupació d’electors PARTICIPA #volemunapoblamillor, sense cap vinculació 
en cap partit polític. Pertanyo a l’àrea de medi ambient i salut de l’ajuntament de la Pobla 
com a regidora d’Esports, Salut, Medi ambient i Igualtat.

Què és Transconca?

És una marxa solidària. No és una cursa ni és competi-
ció. Són sis itineraris que surten de Jorba, Igualada, Santa 

Margarida de Montbui, Òdena, Castellolí, Vilanova del Camí i la 
Pobla i tots con�ueixen al camp de futbol de la Pobla. Es poden 
fer a peu, corrent, en bicicleta, cadira de rodes... També hem disse-
nyat un itinerari inclusiu per l’interior de la Pobla que es pot fer en 
cadira de rodes. És una marxa on tothom hi pot participar. Cada 
itinerari té el nom d’una malaltia. La Pobla porta el nom de San-
�lippo; Castellolí, SLY; Jorba Morquio; Òdena Hunter; Montbui 
Maroteaux; Vilanova Hurler i Igualada MPS Liposomials com a 
forma de visibilitzar unes malalties molt minoritàries però que en 
conjunt afecten milers de persones.

A quina hora comença?

Depèn de la distància. A les 8 del matí i a Jorba es fa la primera 
sortida a peu. A les 9 es fa la marxa corrent i a les 10 la marxa en 
bicicleta. A cada població tenen la seva hora de sortida. Les mar-
xes aniran con�uint a la Pobla per acabar al Camp municipal de 
futbol al voltant de les 12 del migdia.

Itinerari inclusiu què vol dir?

Que és obert a tothom. El circuit de 2’7 quilòmetres l’està disse-
nyant Itinerarium, una empresa especialitzada en circuits inclu-
sius (hi ha pare d’en Kilian Jornet) pels carrers de la Pobla i inclou 
camins de bosc. És adequat per fer amb cadira de rodes, bicicletes 
adaptades... i quedarà senyalitzat de forma permanent. 

Com neix la idea de Transconca?

So�a Cruz, la nena afectada de San�lippo, va néixer i morir a la 
Pobla. Els seus pares varen crear una associació per a recollir fons 
per investigar aquesta malaltia. Ara aquesta entitat, que ha crescut 
molt, es diu MPS Liposomials i abraça moltes més malalties. És la 
vinculació de la So�a amb la Pobla la que ens va animar a organit-
zar una activitat que donés visibilitat a les malalties minoritàries. 
També l’entitat MPS Liposomials volia fer alguna cosa per a vin-
cular l’entitat amb la Pobla.

MPS Liposomials és una entitat nascuda a la Pobla de Clara-
munt que actualment té un àmbit estatal.

Tant l’Antoni Mabras, l’alcalde com jo mateixa quan érem més 
joves hi havíem col·laborat. En arribar a l’Ajuntament ens va sem-
blar oportú recordar la So�a i donar visibilitat a la seva malaltia. 
Una conversa entre l’alcalde, en Jordi Cruz i en Josep Maria Pla-
nellas va donar lloc a aquesta iniciativa solidària que té voluntat 
de continuïtat. Inicialment la volíem fer el 2020 però la pandèmia 
ho ha ajornat �ns ara.

Quin és el paper de l’ajuntament de la Pobla de Claramunt?.

El de coorganitzador i hi posem una part del pressupost. La UEC 
Anoia ens està fent els itineraris des dels sis diferents municipis 
�ns a la Pobla. I Creu Roja Anoia també col·labora en l’organit-
zació.

Berta Pons és biòloga, professora a l’IES de Montbui, jugadora 
de vòlei... Què la porta a ser regidora d’esports i medi ambient 
a la Pobla de Claramunt?

Aportar el meu esforç a la millora del municipi. Sempre he estat 
preocupada pel medi ambient que ha estat un dels aspectes més 

preocupants del municipi. De petita veure l’estat del riu em creava 
molta inquietud. Ara veig el riu molt més sanejat però no té enca-
ra la biodiversitat que caldria. A banda a la Pobla només hi havia 
dos esports: tennis i futbol. Des de la regidoria intento que se’n 
puguin fer d’altres. 

Havent-hi un ventall de partits tan ampli, com es que vàreu 
muntar una candidatura independent?.

Va ser una iniciativa de l’Antoni Mabras que va crear un grup per a 
aportar propostes participatives al municipi. Finalment ens vàrem 
constituir Participa com a grup polític independent i ens vàrem 
presentar a les eleccions municipals.

El vostre mandat municipal ha quedat marcat per la pandèmia.

Els primers mesos de pandèmia, quan la major part de la Conca 
d’Òdena estava con�nada, diverses persones es van posar en con-
tacte amb l’Ajuntament amb la voluntat d’ajudar amb el necessari. 
Des de la Regidoria de Salut, vam coordinar un grup de més de 
40 voluntàries i voluntaris, la tasca dels quals era donar suport 
mitjançant trucades diàries, anar a comparar, portar medicació, 
acompanyar... a les persones vulnerables del poble. La gent gran 
estava molt espantada i se sentia molt sola. La Creu Roja Anoia 
ens va donar suport per a poder fer aquesta tasca. 

I voluntària a salvar tortugues a Cap Verd?

La protecció de la natura és un treball fascinant i fer-ho a l’Àfri-
ca ho és encara més. Gairebé cada any estic tres setmanes a Cap 
Verd rescatant tortugues que és un dels animals més amenaçats 
d’extinció.

“La Transconca és una marxa 
solidària oberta a tothom per donar 

visibilitat a les malalties minoritàries”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

El simbolisme maldestre afila els ullals dels llops negres amb punyetes que l’empeny l’independentisme a la disjuntiva de la immolació 
“torres fermes” o el  “torrent de poca aigua”. “L’astut” diu que la iniciativa l’ha de portar la societat civil. Amb aquests “representants” mai 
s’arribarà a Ítaca. No canalitzen les “corrents ciutadanes”  perquè ells estan “endollats al corrent”. No hi ha pla per plantar cara a l’arbitra-
rietat d’un estat que ha trobat en els jutjats la manera de fer la seva política. Per “posar en relleu la repressió”, calen represaliats. Gent que 
sap que pot perdre el càrrec, però fa el que han de fer. Amagar-se en la multitud per a temperar el cop és un truc de “Màgia Borràs”, d’apre-
nents de “jocs de mans”. Es cerca qui vulgui exercir el lideratge, sense por a perdre el sou, els honors i la cadira. Aquest Parlament va de 
“mal Borràs” que ni atura la Meridiana. Si en els parlaments s’hi fan normes que els jutges han d’aplicar, es podria començar per fer una llei 
electoral. Així deturarien el “JEC de bufes”, de versió lliure i permanent. Per alguna cosa es comença. Ara només fan teatre del dolent i car.




