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La invasió russa a Ucraïna torna a
despertar la solidaritat de l’Anoia
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L’EDITORIAL

L

Ja fa dos anys

a Conca d’Òdena recorda molt bé com va començar la covid i aquells moments d’incertesa
i de por que culminaren amb el confinament.
La sensació d’impotència quan els Mossos van
encerclar la ciutat, el neguit de les compareixences de les
autoritats i com s’havia d’organitzar la trasbalsada vida
ciutadana. De cop ens havíem convertit en el centre de
la pandèmia. Circulaven els rumors, car no hi havia
noms, ni nombre d’infectats. Se sabia que eren molts els
que queien malalts i massa
els que es morien sense saber ben bé que els matava,
lluny de l’escalf familiar.
Poc després ja no era solament la Conca, sinó que
la prevenció es va estendre per tot l’Estat. El missatge era que ens sortiríem tots a l’una. Les compareixences ja eren d’experts, juntament amb les autoritats
i, en alguns moments, també els militars, per visualitzar la lluita contra un enemic invisible que ho havia
pertorbat tot i evidenciava les febleses d’un sistema
sanitari que no estava preparat per enfrontar-s’hi.
Afortunadament aviat es va parlar de possibles solucions.
Es van incorporar paraules noves al llenguatge quotidià
i algunes de les mesures inicials es van descobrir com

inútils. Paulatinament es van fer avenços fins a arribar
a les primeres vacunes. Algunes reticències i defensa
dels drets individuals malmesos, van portar la baralla
al terreny polític. Ja no eren només l’àmbit sanitari on
es feia la batalla, sinó que s’estenia per espais paral·lels.
Quan ja ens crèiem que s’havia superat el problema i
s’inaugurava un mural amb milers de fotografies per
recordar les penúries passades, va venir una nova onada. Aquesta vegada molt més contagiosa, però que ja
ens agafava més ben
preparats. Molta gent
amb tres dosis de vacunes i cobertes totes
les franges d’edat des
dels quatre anys. De
nou més càrrega per
als sanitaris i algunes
mesures de difícil comprensió social. Avui encara hi ha
a l’hospital comarcal una trentena d’afectats i alguns a
l’UCI, però les pors al contagi ha gairebé desaparegut.
I quan s’encarava el retorn a una vida normal i l’economia semblava remuntar, ens arriba la sacsejada de la
guerra d’Ucraïna, aquella que el president rus diu que
només és una missió militar especial, que ens afecta
per posar en risc la construcció d’un espai de pau i llibertats on volem viure. Desitgem molt que aquest nou
malson s’esvaeixi aviat.

I quan ja ens crèiem que s’havia
superat el problema va venir una
nova onada

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

ucraïnesos són un sol poble” per
afegir “les sancions econòmiques
poden ser considerades una acte
de guerra.”.
Vadim Boixenko, alcalde de Mariúpol, Ucraïna, ha dit que “L’únic
que volen [els russos] és destruir-nos a tots.”

Ernesto Ekaizer, periodista d’investigació, ha escrit “Dels decrets
sembla desprendre’s que l’ONIF
(Organització Nacional d’Inspecció del Frau) ha assessorat Joan
Carles I en les regularitzacions.”
Alberto Núñez Feijóo, president
de la Xunta de Galicia i candidat a
presidir el PP, ha dit que “l’esquerra no està legitimada per criticar
que un partit arribi a una coalició
amb una altra formació diferent
perquè per poder donar lliçons,
cal donar exemple.”
Vladimir Putin, President de la
Federació Russa, ha dit “No abandonaré la convicció que russos i

Jens Stoltenberg, secretari general
de l’OTAN, ha dit que “no farem
una zona d’exclusió aèria sobre
Ucraïna, perquè per imposar-la
hauríem d’intervenir militarment,
però es respondrà a qualsevol atac
a qualsevol dels membres de l’organització.”
Wang Yi, ministre d’Exteriors de
la República Xina ha aclarit que
“La Xina i Rússia no són aliats,
sinó socis estratègics”.
Josep Borrell, vicepresident de la
Comissió Europea i alt Comissionat de la Unió per Afers Estrangers, ha dit que “tinc ara altres
maldecaps que pensar en el President Puigdemont” responent a les
crítiques al comentari de que el lí-

der ucraïnès “no fugís amagat en el
maleter d’un cotxe”.
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat a l’exili, en ser nomenat
President del Consell per la República va dir “cal superar el marc de dependència dels partits. El Consell per
la República va néixer el 2018 arran
d’un pacte entre Junts i ERC, però ara
ja està en condicions d’emancipar-se,
de manera que les seves decisions no
se sotmetin a les direccions partidistes. Els partits són imprescindibles,
però hem de prendre la iniciativa des
del Consell.”
Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ha dit que “la crisi
derivada de la guerra a Ucraïna serà
llarga. S’estendrà sobre l’economia
de la UE i marcarà les generacions
actuals.”
Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior, va justificar
les actuacions de la Guardia Civil
i Policia Nacional a les tanques de
Melilla dient que “defensem les
nostres fronteres i de cap manera podem permetre agressions als
agents de l’autoritat.”
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Quan només els
queda l’agenda
Alguns polítics, quan es veuen obligats a
deixar la vida pública, descobreixen que
tenen un problema de supervivència. De
cop i volta, quan trepitgen el món real,
quan ja no els truca ningú i desapareix
l’entorn botafumeiro que els ha estat
fent la gara-gara mentre governaven,
comencen a ser conscients que lluny de
la moqueta del despatx oficial hi fa fred.
De seguida troben a faltar, entre altres
coses, l’equip de secretaris que ho resol
tot, i el cotxe oficial que els fa oblidar
que per al ciutadà normal l’aparcament
és un problema. Aviat descobreixen que
el món de l’economia productiva es mou
per uns paràmetres de competitivitat i
mèrits que res tenen a veure amb els del
món de la política. Tinc al cap, especialment, les persones que no han fet mai
res fora de la política, aquesta tipologia
de polítics que han acabat presidint governs; i consellers, ministres, presidents
d’organismes públics i altres alts càrrecs
equivalents. Persones que de molt joves
es van apuntar a les joventuts del partit,
i que d’allà van passar a una regidoria,
i més endavant van ocupar alcaldies,
consells comarcals, diputacions, parlaments, ministeris, conselleries i fins i tot
la presidència de la Generalitat, o la del
govern espanyol.
Quan els arriba el dia que es veuen obligats a deixar la política, normalment no
per voluntat pròpia sinó forçats per les
circumstàncies, només els queda l’agenda i la possibilitat d’utilitzar-la per mitjà
de les portes giratòries. El plantejament
que es fan és ben simple: “mentre governava vaig afavorir aquella empresa; ara
és el moment que em tornin el favor”. És
una situació habitual a molts països, democràtics i no democràtics. No cal dir
que amb un mínim de sentit ètic, això
no hauria de poder ser. Però, dissortadament, aquestes situacions es donen, tant
a la dreta com a l’esquerra. Em remeto
a la llista de presidents, ministres i consellers que, en deixar el càrrec, han fet
aquesta excursió.
Un exemple forà. Quan va deixar el seu
càrrec, l’excanceller alemany Gerhard
Schröeder va passar a treballar per als
russos, els quals li van oferir, i ell va acceptar encantat de la vida, la presidència de l’empresa estatal de gas Rosneft,
la més important de Rússia. També
presideix el gasoducte Nord Stream 2,
un projecte a càrrec de l’empresa estatal russa Gazprom. Un fet que ajuda a
entendre-ho és que quan era canceller
d’Alemanya, Schröeder va donar llum
verda a la construcció d’aquest gasoducte, i ara es limita a cobrar la comissió.
Unes portes giratòries claríssimes.
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IMMA CERVÓS COSTANSA

La tribuna

Delegada de Salut a la Regió Sanitària
de la Catalunya Central

H

an passat només dos anys del
tancament de la Conca d’Òdena. Recordo perfectament els
dies previs amb els primers
casos de covid a casa nostra. A l’hospital
d’Igualada el 23 de febrer ja teníem una
persona amb simptomatologia, dos dies
després es confirmava un cas a Barcelona.
I a primers de març, a la Conca d’Òdena, el
degoteig va acabar portant al tancament.
Van ser moments molt durs per a les persones que treballem al món de la salut:
no sabíem com fer-hi front, no teníem els
recursos i vivíem una guerra contra una
pandèmia nova. El que va venir les setmanes i els mesos després del tancament, ha
estat una lliçó de resiliència per a tothom.
Han estat 24 mesos, sis onades, més de
170.000 persones contagiades per covid a
la regió sanitària de la Catalunya Central
i una lluita a contra rellotge. El bagatge
de persones que hem perdut a causa de la
pandèmia a la regió sanitària és de 2.702
persones, d’aquestes 686 de l’Anoia. Des
d’aquestes línies, un record molt especial
per a les persones que ens han deixat en
aquests dos anys i per a les seves famílies.
Però hi ha molts més números que ens
obren una finestra per mirar cap al futur.
Hem aconseguit una vacuna en un temps
rècord. I el que encara és millor, en aquest
segon any de pandèmia, hem vist com la
vacuna ha revertit la situació dramàtica
que vam viure als inicis. Les residències
que tant van patir han pogut recuperar
una certa normalitat. Hem posat a la re-

Lliçons apreses
de dos anys de covid
gió sanitària més d’un milió de vacunes i
tenim un 77% de la població amb la pauta completa de vacunació. Un agraïment
al conjunt de professionals de la salut a
l’Anoia pel compromís i esforç que han dedicat durant els dos anys que portem de
pandèmia.

Ens toca mirar endavant i aprendre
d’aquesta pandèmia moltes lliçons
per fer-nos més forts i millors com a
societat i com a sistema sanitari.
Hem après a ser prudents. En aquest sentit, elogiar la resposta ciutadana a cada
mesura implementada. Hi ha hagut un alt
component de responsabilitat individual
per frenar la transmissió de la pandèmia.
Mesures que hem après de memòria i que
hem repetit un i altre cop com l’ús de la
mascareta, el rentat de mans, la distància
social i la ventilació d’espais tancats han
comportant una millora en el control del
virus i, conseqüentment una disminució
de la pressió assistencial tant a l’atenció
primària com l’hospitalària. És bo recordar-ho. També hem après a reinventar-nos
en molts aspectes: en les relacions personals, en les feines i també en el món de la
salut. La col·laboració, el treball en equip,
el compartir bones experiències, la solidaritat són aspectes que hem sabut teixir
quan les coses han estat extremadament
complicades i que, ara, en un entorn més
favorable ens fa més forts.

Des de l’àmbit de la salut tenim grans reptes de futur. Ens cal una transició del sistema sanitari cap a una nova etapa postpandèmia de manera que siguem capaços
de donar resposta a les necessitats presents i abordar les reformes necessàries
pel futur. Estem en un nou paradigma on
preservem la qualitat del sistema de salut
públic, l’equitat i l’accessibilitat. On l’important és un model que ens doni garanties de poder oferir la millor assistència
possible per donar resposta a les necessitats existents, siguin les que siguin en
cada moment.
Sabem que el 2022 ha de ser un any on hem
d’afrontar reformes essencials. El dèficit de
professionals planteja un repte i ens haurem de reinventar per retenir i seduir des
de les regions més allunyades. Potser ens
cal revisar paràmetres de carrera i categoria professional, generar nous incentius i
oportunitats en el marc de les àrees bàsiques i punts d’atenció continuada per l’àmbit mèdic i d’infermeria de família i salut
comunitària.
L’altre àmbit que també ens cal transformar
és el de les residències o potser, més ben dit,
l’estructura de la societat per adaptar-la millor a l’envelliment progressiu i natural amb
una dimensió molt centrada en la prevenció i buscant un equilibri intergeneracional. Nous enfocs conceptuals que no només
passen per incrementar recursos, professionals i qualificació. Canvis molt profunds
com a societat amb una perspectiva de salut
i autonomia de les persones.

Ha canviat la teva escala la valors la pandèmia?

#L’enquesta
de la setmana

Sí 72,2%

3

No 27,8%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat

4

| CARTES DEL LECTOR

Divendres, 11 de març de 2022

MONTSE MONTAÑA

Regidora d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

No perdem el rumb de l’agenda feminista

C

ommemorem un nou
8-M, el dia declarat per
les Nacions Unides, al
1975, com el Dia Internacional de la Dona. El 8 de març de
1857, milers de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de
Nova York amb el lema “Pa i roses” per protestar per
les miserables condicions laborals i reivindicar una
retallada de l’horari i la fi del treball infantil. A tot el
món aquesta data és sinònim de lluita feminista, de
lluita pels drets de les dones.
L’any 2018 arran del moviment #Metoo amb la presa
de consciència que totes les dones hem patit, patim o
patirem en algun moment de la nostra vida violència
pel fet de ser dones i la indignació que va provocar
el judici de la violació en grup que s’havia produït a
Pamplona el juliol del 2016, amb la revictimització
indecent de la noia a mans de la justícia patriarcal, el
8-M es revitalitza com a data simbòlica.
El 8-M no és una festa, tot i la emoció i alegria de re-

trobament de les companyes en la lluita. El 8-M és un
dia per tornar a treure l’agenda feminista al carrer. Cal
tornar a posar sobre la taula l’agenda feminista perquè, malauradament, malgrat el miratge de la igualtat formal aconseguida a molts països occidentals,
la igualtat real dista molt d’haver estat aconseguida.
Aquí i a la resta del món perviuen els motius que ens
porten a sortir al carrer després de 300 anys de lluita.
I cal recordar quina és l’agenda feminista, sobretot en
aquest moment en què al feminisme se li demana que
aculli al seu si totes les lluites i tots els activismes, que
sigui la mare de totes les lluites. Avui al feminisme li
passa com a les dones que se li demana que es posi al
servei d’altres.
El feminisme és una teoria política i un moviment social que té 300 anys d’història, el feminisme és abolicionista del gènere, de la prostitució i de l’explotació
reproductiva. El feminisme és un i no són 47 millions.
I aquest 8-M el feminisme demana una llei integral
d’abolició de la prostitució, màxim exponent de la violència sexual, que doni drets a les dones prostituïdes

(renda mínima vital, habitatge, cura de la seva salut
mental i física, formació i treball) i penalitzi al putero
com agressor i al proxeneta com a explotador perquè,
com diu Amèlia Tiganus: “Mentre hi hagi una dona
explotada sexualment i, sobretot, mentre els homes
no entenguin que és absolutament il·legítim accedir
al cos d’una dona a canvi d’un bitllet sense tenir en
compte l’ètica, les cures, el plaer i el desig mutu les dones no serem lliures”.
Aquest 8-M el feminisme també demana la prohibició i la persecució dels ventres de lloguer i el negoci
de l’ovodonació amb la fi de l’explotació reproductiva;
l’erradicació de totes les formes de violència contra les
dones, des de violacions i violència sexual fins al feminicidi; la fi de la desigualtat laboral i la bretxa salarial
que manté a les dones a la precarietat i la pobresa; els
drets sexuals i reproductius, inclòs l’avortament sense assetjament, lliure i segur als centres públics; i la
coeducació per assolir la igualtat real i efectiva entre
homes i dones.
Visca la lluita feminista!

CAROLINA TELECHEA

Portaveu Adjunta del Grup Republicà al Congrés dels Diputats

Un any més, i la lluita continua

U

n any mes i continua
la nostra lluita, la lluita
feminista, lluita que no
podem deixar de fer per
tota la feina que han fet les nostres
predecessores, en molts casos, jugant-s’hi la vida, i per tant, és el nostre deure continuar-la fins a la igualtat efectiva.
I estem veient com actualment en molts espais i institucions es posen en qüestió els drets i avenços que
hem anat aconseguint les dones al llarg de la història.
Veiem com el feixisme i l’extrema dreta fa un discurs
que està quallant entre alguns sectors de la nostra
societat. En el moment que des del Congrés dels Diputats hem d’escoltar per part de l’extrema dreta que
la violència masclista no existeix, ens autoritza per
lluitar-hi i fer-hi front. Ens estan interpel·lant a totes les dones, i no podem permetre que els seus discursos vagin guanyant més terreny. Hem de seguir

lluitant per acabar de manera definitiva amb les violències masclistes, una de les grans xacres que encara
tenim a la societat. No podem acceptar i menys normalitzar les desenes de feminicidis que es van produir
l’any passat a Catalunya.
Però tenim molts més reptes per endavant. Una igualtat efectiva és combatre amb la bretxa salarial. Les
dones i els homes hem de cobrar el mateix per fer la
mateixa feina. No pot ser que a Catalunya les dones
cobrem de mitjana 6.000 euros menys que els homes.
Aquesta és una de les principals desigualtats que patim les dones. Alhora no podem renunciar a ocupar
més espais, espais de decisió, on la visió de les dones
és bàsica i imprescindible si de veritat volem avançar
com a societat. Hem de trencar d’una vegada per totes
amb aquest sostre de vidre que ens han imposat les
velles dinàmiques patriarcals. Però hem de ser conscients d’una altra realitat, que és que moltes dones són
expulsades de l’àmbit laboral quan tenen fills, o no ac-

cedeixen a llocs de treball quan tenen edat de tenir-ne
o manifesten la seva voluntat de ser mares.
La nova Generalitat Republicana ha posat en marxa
mesures a favor de la conciliació com la gratuïtat del
P2 i el servei de cangur públic, la revalorització dels
treballs de cures, l’augment de les inspeccions de treball per atacar la bretxa salarial, o les mesures per la
equiparació de dones en els àmbits del Cos de Bombers i el Cos de Mossos d’Esquadra.
Així doncs les polítiques per la conciliació i la igualtat
d’oportunitats són imprescindibles per lluitar contra
tots aquests factors que ens coarta la nostra llibertat
per poder créixer personal i laboralment. I les paper
de les institucions és clau per aconseguir guanyar
aquestes lluites.
La visió i opinió de les dones, i per tant del 51% de la
societat, ens milloren com a persones i com a comunitat. Això és el feminisme. I sense cap mena de dubte,
la República Catalana serà feminista o no serà.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

AJUT HUMANITARI
L’enviament d’ajuda humanitària a Ucraïna està sent aquests dies un
exemple de la solidaritat que els éssers humans tenim vers aquells
que més pateixen.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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ESCOLA
PÚBLICA
D’IGUALADA
2022-23
PORTES
OBERTES

BATXILLERATS I
CICLES FORMATIUS
A IGUALADA
INSTITUT JOAN MERCADER
- Xerrada informativa telemàtica:
dimarts 29 de març a les 18 i a les 19.30 h
- Portes obertes:
dilluns, 4 d’abril i dimecres 6 d’abril
Cita prèvia al Tel. 938055426
www.insjoanmercader.cat
INSTITUT BADIA I MARGARIT (Batxillerat)
- Xerrada informativa:
dijous, 31 de març a les 19 h (virtual)
- Portes Obertes:
dilluns, 4 d’abril entre les 16.30 i les 18 h
dijous, 7 d’abril entre les 17.30 i les 19 h
Cal inscripció prèvia a
https://forms.gle/b5db3Tc3hzQYvgccA
www.insbadiaimargarit.cat

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2022-2023
DELS ENSENYAMENTS
POSTOBLIGATORIS
Xerrada informativa general per youtube
(https://youtu.be/EAJXhfkMqAA)
Dijous, 24 de març a les 18.30 h

Més informació a:
Oficina Municipal d’Escolarització
Tel. 938031950 (ext. 2240)
ome@aj-igualada.net

INSTITUT BADIA I MARGARIT (Batxibac)
- Xerrada informativa i portes obertes:
dijous, 10 de març a les 18 h
www.insbadiaimargarit.cat
INSTITUT PERE VIVES
- Xerrada informativa virtual:
dimecres, 30 març a les 18.30 h
- Portes obertes:
dissabte, 2 abril d’11 a 13 h
Cita prèvia a www.institutperevives.cat
INSTITUT MILÀ I FONTANALS
- Portes obertes i xerrada informativa:
dissabte, 2 d’abril de 10 a 13 h
www.milaifontanals.cat
ESCOLA D’ART I DISSENY LA GASPAR
- Portes obertes:
dissabte, 12 de març d’11 a 13 h
Cita prèvia a www.lagaspar.com
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JAUME SINGLA

CARLOTA CARNER

Bèsties desfermades

Les dones que han construït la Igualada d’avui

@jaumesingla

M

entre centenars
de
ciutadans,
catalans o espanyols, fan milers
de quilòmetres per portar ajut
humanitari i recollir refugiats
ucraïnesos a la frontera amb
Polònia, a la frontera de Melilla, la guàrdia civil rep a garrotades els immigrants que volen
entrar a Espanya.
Les escenes de violència extrema de set agents
de policia en contra d’un sol home, ferit, esgotat i espantat, fan avergonyir a la majoria de
ciutadans. En canvi, al ministre de l’Interior,
el jutge Grande Marlaska, li sembla justa i proporcionada l’actuació dels agents sota les seves
ordres. Si us dic la veritat no m’estranya gens
la manca d’humanitat d’aquest “ministro socialista” car li deu el càrrec a un desig personal
del Cap d’Estat que, tot i no poder intervenir
en política, segons la Constitució, hi intervé
sempre que vol. Val a dir que amb govern socialista, intervé sempre. El PSOE s’hi agenolla,
sap qui és l’amo.
Aquesta actitud violenta i deshumanitzada
que es dona a la frontera sud d’Europa -o del
nord d’Àfrica- és just la contrària que veiem a
les fronteres d’Ucraïna on fins i tot un govern
tan dretà i carcamal com el polonès, està posant tots els mitjans per acollir als, de moment,
dos milions de refugiats que hi passen.

Aquesta actitud violenta i
deshumanitzada que es dona a la
frontera sud d’Europa és just la
contrària que veiem a les fronteres
d’Ucraïna
Això no és tot. També els ciutadans de peu,
com dic a l’inici de la columna, estem donant
un exemple de solidaritat internacional. Tant
és així que les ONG’s s’estan quedant col·lapsades de tant material solidari com els han lliurat els ciutadans. No fa ni quinze dies que va
començar la invasió russa d’Ucraïna i ja hi ha
milers de refugiats que han arribat a Catalunya
on, la majoria, s’han quedat amb acolliment de
milers de catalans que els han obert les portes
de casa seva. Han anat més de pressa els ciutadans a prendre mesures per a pal·liar els patiments dels ucraïnesos, que no pas els governs
respectius que, més enllà d’enviar armes i apujar els preus de l’energia i els aliments, poca
cosa han fet en favor de les persones.
És un xoc cultural veure com el govern “más
progresista de la historia de España” desferma
les seves bèsties més ominosament violentes
contra persones indefenses que l’únic que volen és tenir accés a una vida. Tant li fa que el
president del gobierno de España sigui de dretes o d’esquerres, quan vol aplica allò de: “en
cas de compromís, l’estat té atribucions per
passar-se pels c.... totes les lleis del país”.
Comptat i debatut el que més s’assembla a un
polític de dretes espanyol és un polític d’esquerres espanyol. I mentrestant les bèsties violentes campen sense control per les fronteres
del sud, lesionant africans i avergonyint als
ciutadans decents.

Regidora d’Urbanisme, Governació i Talent

P

arlar d’Igualada és parlar d’un munt de dones
que la societat patriarcal
ha invisibilitzat al llarg
de la història, però que han estat
imprescindibles per construir la
ciutat que tenim ara.
Penso en la Carme, una senyora de 92 anys que
amb una energia encoratjadora m’explicava que
la seva mare havia treballat tota la vida a l’antiga
fàbrica de la Igualadina Cotonera, i que tot el poc
que guanyava insistia que havia d’anar dedicat als
estudis dels seus fills. El seu exemple, com el de
moltes altres, il·lustra la resiliència de dones que
amb una feina econòmicament precària i
amb unes condicions
duríssimes, van persistir per donar un
futur a la seva família.
També penso en tantes
dones que van haver
de renunciar a estudiar o a tenir una feina
per poder ser mares,
bé perquè el que s’esperava d’elles era que
deixessin les aspiracions professionals de
banda, o perquè van
decidir lliurement –almenys lliurement amb les
condicions contextuals que oferia aquella època–
decidint que volien tenir una dedicació plena a la
família. Imagino també les dificultats econòmiques i socials que devia fer front la primera dona
comerciant que va aixecar una persiana o que va
impulsar el seu negoci, obrint el camí a moltes
d’altres, i que actualment ja en són moltíssimes.
La conciliació laboral i familiar ha estat i és un
dels grans obstacles que les dones tenim per assolir una justícia social real. Ser mare o seguir
avançant en l’àmbit professional, és una dicotomia comuna que inevitablement la dona es plan-

teja en un moment de la seva vida. El fet és que
triar una de les dues opcions sense que es condicioni l’altra és a hores d’ara un dels majors reptes per apropar-nos a una plena igualtat de drets
entre homes i dones, i que ja plantejava Simone
de Beauvoir en el seu llibre el Segon sexe escrit el
1949. De fet, en aquest mateix llibre la feminista francesa apuntava que si al llarg de la història
hem aconseguit escurçar distàncies entre home i
dona en qüestió de drets, ha estat gràcies al treball, perquè és l’únic “que pot garantir una llibertat concreta”.
I aquesta llibertat concreta, ho serà del tot quan
les limitacions i barreres en el món laboral siguin
l’excepció i no la norma. No és fàcil, perquè
cal una transformació
social i també legislativa important, que
sigui capaç de revertir
estereotips que generen treballs altament
feminitzats,
trencar
sostres de vidre i acabar amb la bretxa salarial.
Igualada, com a ciutat
industrial, de serveis
i en transformació
constant, vol ser també
part d’aquest canvi de forma activa i determinada. Per això seguim apostant, per una banda, en
incentivar el debat entre els més joves sobre les
discriminacions per raó de gènere i potenciant
el talent, especialment el femení, i a la vegada
treballem per proporcionar eines a totes aquelles
dones que necessiten acompanyament laboral,
legal o social. A més, a Igualada tenim la sort de
gaudir d’un teixit social feminista molt potent
que també contribueix en aquesta transformació,
des de Dones amb Empenta fins la UEA Inquieta, i que representen la diversitat i la força de la
dona, la veritable marca Igualada.

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

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

Trobar-te això davant de molts
bars i restaurants demostra que
els fumadors, en general, no són
massa nets i curosos.
L’espai públic és de tots i tots hem
d’intentar mantenir-lo el màxim
de net.
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Igualada
La prevalença dels problemes de salut mental en les dones:
“És una cursa d’obstacles i un dia o altre t’entrebanques”
ACN / LA VEU

L

es dones pateixen més
problemes de salut
mental que els homes,
sobretot trastorns com depressió o ansietat. Són molts
els factors que poden explicar aquesta realitat, com els
estereotips de gènere, feines
més precàries o una major
càrrega de les cures. “És una
cursa d’obstacles i un dia o
altre t’entrebancaràs. Llavors
poden aparèixer problemes
d’insomni o de més fatiga que
poden minvar l’estat d’ànim”,
afirma la doctora Gemma
Parramon Puig, cap de secció
de Psiquiatria de Vall d’Hebron, a l’ACN. D’altra banda,
Parramon adverteix que hi
ha “molt desconeixement” de
la salut de la dona i que s’ha
d’anar més enllà de l’anomenada ‘medicina biquini’: “La
medicina que més s’ha centrat en les dones és aquella
que s’ocupa del que tapa el
biquini”.
La prevalença de la depressió en les dones és del 7,1% i
duplica la dels homes (3,5%),
segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del
juliol del 2019 al del 2020. Per
cada cas greu en homes, n’hi
ha 3,5 en dones, recull la mateixa font. “Les estadístiques
mostren que la dona té més
problemes de salut mental,
sobretot trastorns afectius,
com són la depressió i l’ansietat”, exposa la doctora Parramon Puig en una entrevista
a l’ACN publicada el Dia Internacional de les Dones, el 8
de març.
La psiquiatra de Vall d’Hebron destaca que, darrere
d’aquesta major incidència,
s’hi troben molts factors psicosocials i que qui els “corona” són els estereotips de
gènere. “Fins el 2014, una de
les accepcions de ‘femení’ era
‘dèbil’ segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola
(RAE) mentre que ‘masculí’
volia dir ‘enèrgic’”, posa com
a exemple d’aquests condicionants amb què es topen les
dones.
La doctora Parramon Puig
explica que les nenes creuen
que són menys intel·ligents i
brillants que els nens a partir

dels 6 anys –segons un estudi
publicat a ‘Science’ el 2017- i
són més autoexigents, fet que
les predisposa a viure situacions més estressants.
Les feines de les dones estan
més precaritzades, són menys
visibles i en molts casos són
elles qui es queden a casa
per cuidar dels fills o assumir altres cures. “Si la dona
no s’ocupa de la família, se la
critica i llavors entra el sentiment de culpa. És un factor
més”, recalca aquesta doctora,
per afegir: “Tot això va sumant. No tens perquè generar
un trastorn perquè pots tenir
més o menys estratègies, però
és tota una cursa d’obstacles i
un dia o altre t’hi entrebancaràs”.
A més de factors com aquests,
la psiquiatra també apunta a
errors metodològics a l’hora
de recollir la informació, com
les diferències de diagnòstic
entre homes i dones. Així,
l’infradiagnòstic de la depressió pot afectar més els homes
i la malaltia pot trobar-se
oculta en altres trastorns,
com l’addicció a l’alcohol,
més prevalent que en les dones, assenyala la que també és
presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental.
Almenys 700 malalties amb
un diagnòstic més tardà en
les dones
La doctora Parramon Puig
incideix en la importància
d’incorporar la perspectiva
de gènere en l’assistència, la
recerca i la docència. “La forma d’emmalaltir és diferent
entre homes i dones. La comunitat científica i mèdica ho

té claríssim”, assegura i afegeix: “Hi ha molt desconeixement de com emmalalteix la
dona. Hem d’investigar més i
hem de tenir més dubtes i reconèixer-los”.
La psiquiatra destaca que
la medicina ha agafat com a
model l’home caucàsic i que
tota la resta és “extrapolat”.
“Si la melodia que escoltem
ens sona, ens sentim còmodes i fem un bon diagnòstic.
Però quan no coneixem la
melodia, no ens l’han explicat
a les facultats ni l’hem vista
en llibres ni ‘papers’, no ens
sentim segurs”, contraposa.
Un dels exemples més paradigmàtics d’aquestes diferències el va mostrar un estudi
liderat pel Servei de Cardiologia de Vall d’Hebron publicat el 2019: la mortalitat
per infart en les dones (18%)
duplica la dels homes. La
doctora Antonia Sambola, al
capdavant d’aquell estudi, va
atribuir aleshores aquesta diferència al fet que les dones
tarden més a acudir a urgències i aguanten més els símptomes, que moltes vegades es
confonen amb altres causes,
com l’ansietat, i es minimitzen.
Per a Parramon Puig, és molt
important que els estudis clínics incloguin tant homes
com dones -també des de
l’inici, en els models animals,
diu- i que segreguin les dades
per sexe. “Caldrà més personal i més inversió. Però és un
tema de justícia”, recalca.
“Parlem de violència obstètrica perquè som conscients que
existeix, però en totes les especialitats hi ha violència, tot
i que els usuaris o els metges

no tenen coneixements suficients per identificar-la. Que
diguin a una dona amb uns
símptomes determinats que
està una mica estressada és
violència simbòlica”, afirma.
Sobre la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere,
Parramon Puig subratlla el
concepte de ‘medicina biquini’, establert per la cardiòloga
Nanette Wenger als anys 80
per referir-se a la medicina i
recerca que se centren en els
pits i l’aparell reproductor de
la dona però no va més enllà.
“Hem identificat la dona com
a mare i aquí ja perdem molta informació. Tenim moltes malalties ginecològiques,
però també altres que afecten d’una forma diferent les
dones, com les del cor”, diu
la psiquiatra, que indica que
més de 700 malalties es diagnostiquen més tard en les
dones que en els homes [ho

recull el llibre ‘Perspectiva
de gènere en medicina’, de la
Fundació Dr. Antoni Esteve].

REDACCIÓ / LA VEU

i pancartes. “Per plantar cara
al present i al futur que se’ns
ofereix, apostem per l’autoorganització, la mobilització
i l’acció directa. Així doncs,
animem al conjunt de dones
i identitats dissidents a participar d’espais feministes autoorganitzats”, reivindicava
un manifest de l’entitat convocant de la manifestació a la
capital de l’Anoia, Moviment
d’Acció Feminista.

Més implicació de la salut
mental quan hi ha més dones en càrrecs de decisió
D’altra banda, Parramon
Puig, responsable de l’enllaç
amb altres serveis de l’hospital, destaca que ha constatat
que, a mesura que són més
les dones que hi treballen i
ocupen càrrecs de decisió, es
demana més la implicació de
l’atenció a la salut mental en
aquella especialitat.
“Si els pacients no estan bé
en salut mental, tindran més
dificultats per adherir-se a
un determinat tractament,
alimentar-se bé o a deixar
de fumar. Les dones són més
capaces d’identificar que els
factors psicosocials són determinants en la salut i de
demanar més ajuda”, conclou.

Manifestació feminista
el 8-M

P

er commemorar el Dia
de la Dona, desenes de
dones es van manifestar
a Igualada en una concentració que va començar al Mercat de la Masuca i va acabar
a la Plaça de l’Ajuntament.
Les manifestants van desafiar
l’amenaça de pluja que va haver-hi dimarts i van córrer els
carrers de la ciutat amb crits

Fotos: Joan Guasch
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La First Lego League recupera la presencialitat i se
celebrarà al Campus Universitari aquest dissabte
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Dilluns obren les
inscripcions per
les visites al Centre
Cívic Nord

l Campus Universitari
Igualada-Universitat
de Lleida (UdL) acollirà demà dissabte 12 de març
una nova edició de la First
Lego League (FLL), que enguany recupera la presencialitat després que l’any passat
els organitzadors decidissin
celebrar aquest esdeveniment
en format online a causa de la
covid. Aquest 2022, la competició de robòtica que enfronta
estudiants de centres educatius de primària i secundària de tot el món torna a les
instal·lacions universitàries
igualadines i ho fa amb la participació d’uns 200 estudiants.
La categoria Challenge compta amb divuit equips formats
per joves d’entre 10 i 16 anys,
provinents de diverses poblacions catalanes -Igualada,
Santa Margarida de Montbui, Sant Esteve Sesrovires,
Sabadell, Terrassa, Barcelona
i Vilanova i la Geltrú, entre
d’altres- i també d’Andorra,
que s’enfrontaran a les installacions del Campus al Pla de
la Massa. L’equip guanyador
accedirà a la gran final estatal,
que se celebrarà el 2 d’abril
al municipi de Torremolinos
(Màlaga).
Pel que fa a la categoria Explore, amb nens i nenes de 6
a 9 anys, comptarà amb dos
equips -d’Igualada i Barcelona-. Malgrat que la competició es tornarà a fer presencial, no serà oberta al públic, i
només es permetrà l’accés a
les famílies dels participants
d’aquesta categoria. També
s’han establert torns de competició amb cita prèvia (a partir de les 8.30 h) i s’habilitaran diverses zones de descans

El diumenge 20 de març,
s’inaugurarà el Centre Cívic
Nord d’Igualada. La jornada
servirà per donar a conèixer aquest nou equipament
que donarà servei a la zona
nord de la ciutat amb visites
guiades que durant tot el dia
mostraran les diferents sales
i espais d’aquest nou equipament cívic. Aquesta setmana
arribarà el programa de les
noves activitats que s’hi duran a terme.
Durant tot el diumenge 20
de març, es realitzaran visites guiades teatralitzades per
conèixer els diferents espais
i serveis dels quals disposa
el Centre Cívic Nord. Aquest
dia tant sols podran visitar
l’edifici les persones inscrites,
a partir del dilluns 21 l’edifici ja estarà totalment obert al
públic. Diumenge 20 de març,
hi haurà un total de 14 visites
en els següents horaris: 10 h,
10.30 h, 12.30 h, 13 h, 13.30
h, 14 h, 16.30 h, 17 h, 17.30
h, 18 h, 18.30 h, 19 h, 19.30 h
i 20 h. Es faran en grups reduïts de 15 persones. Tindran
una durada aproximada de
35’ minuts i aniran a càrrec
dels treballadors dels equipaments cívics municipals i de
l’Escola Municipal de Teatre
La Tarima. En roda de premsa, l’alcalde Marc Castells ha
explicat que s’ha volgut “que
aquestes visites teatralitzades omplin de vida el Centre
Cívic Nord per veure’l en ple
rendiment amb activitats a
totes les sales”. Els interessats
a participar-hi poden reservar la seva entrada del dilluns
14 al divendres 18 de març al
web https://centrecivicnord.
miram.cloud/ o bé trucant al
telèfon 93 804 90 52.

E

amb l’objectiu d’evitar grans
aglomeracions de gent al mateix espai -en edicions anteriors, aquest esdeveniment
havia arribat a aplegar prop
de 200 persones al campus
igualadí-.
Així mateix, es realitzaran a
l’exterior les cerimònies d’entrega de premis, una per als
participants més petits (12.30
h) i l’altra, tot seguit, per als
grans (13.45 h). En cas de climatologia adversa l’entrega
de premis es realitzarà a l’interior del Campus. Els guardons de la categoria Challenge són 1r Premi Ingeniera Soy
- Ajuntament Igualada per a
l’equip guanyador; 1r Premi
als Valors First; 1r Premi al
Projecte d’Innovació; 1r Premi al Disseny del Robot; 1r
Premi al Comportament del
Robot; Premi TIC Anoia a les
Joves Promeses; Premi a l’Excel·lència en Enginyeria; 1r

Premi a l’Entrenador; i Premi
Global Innovation Award. En
la categoria Explore, la dels
més menuts, es lliuraran el
Premi a la solució del desafiament; el Premi a la Programació; el Premi als valors fonamentals; el Premi al pòster
de l’equip; i el Premi model
d’equip.
Els reptes d’aquesta edició
de la FLL, organitzada per
l’Escola Politècnica Superior
de la UdL amb el patrocini
de l’Ajuntament d’Igualada i
TIC Anoia, estan relacionats
amb el món del transport i la
logística, sota el lema Cargo
Connect. Es tracta d’explorar
“els avanços tecnològics i els
desafiaments globals als quals
s’enfronta la humanitat per
construir solucions creatives
que revolucionin el futur”,
destaquen els organitzadors.
A banda dels més de 200 estudiants que estan citats a

mostrar les seves capacitats
tecnològiques i competir
amb els robots de Lego que
han construït al llarg del curs,
la FLL mobilitza a Igualada
una quarantena de voluntaris, entre els quals professorat
i estudiants de les diferents
titulacions que s’ofereixen al
Campus Universitari Igualada-UdL, professors associats
i familiars d’aquests.
La First Lego League és una
competició de caràcter lúdic i acadèmic que va néixer
als Estats Units el 1988, i des
d’aleshores ha crescut ràpidament fins a convertir-se en
un programa internacional
de gran èxit que aposta per
la creació de noves vocacions en l’àmbit de les ciències
i enginyeries STEM (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics) entre els nens/
es de primària i secundària
d’arreu del món.
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ERC reivindica el 8M amb un acte amb Igualada Som-hi proposa
la presidenta de l’Institut Català de les un decàleg de polítiques
Dones, Meritxell Benedí
feministes
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat diumenge va
tenir lloc l’acte amb
motiu del 8M organitzat per ERC Igualada i ERC
Anoia sota el nom de “Les
bruixes del passat, les dones
del present” que va comptar
amb la presidenta de l’Institut
Català de les Dones (ICD),
Meritxell Benedí, i la participació de les regidores d’ERC
Igualada, Montserrat Argelich i Iolanda Gandia.
Meritxell Benedí, qui és historiadora de base, va fer una
àmplia exposició històrica de
com la cacera de bruixes ens
ha portat a l’actual societat
patriarcal que les dones del
present patim. “Les dones
d’aquell moment van modificar el seu comportament,

van deixar de dir o fer certes
accions per por a represàlies,
i el judici cap a elles de la societat va canviar, la veu i la
feina d’una dona van començar a valdre menys que la d’un
home i això s’ha perpetuat
fins avui”, va explicar Benedí.
En aquest sentit, i com a homenatge, durant l’acte es van
citar els noms de les dones
processades per la Batllia
d’Igualada el 1607, el període
de la cacera de bruixes més
extens. Entre elles, Margarida Vila, de la Pobla de Claramunt i Jerònima Fàbregues,
“una Pagesa”, veïna de la Quadra de Vilanova del Camí.
D’altra banda, gràcies a l’experiència de Benedí com a
assessora de la Conselleria de
treball, afers socials i famílies
i com a directora general de

serveis socials, del mateix departament, també va parlar
d’algunes polítiques feministes com l’acció positiva, i de
com és d’important la interseccionalitat en aquest àmbit
i en tots.
En l’acte també hi van participar les regidores Montserrat Argelich i Iolanda Gandia,
qui van fer recordatori de la
proposta d’ERC Igualada per
tal que el nou Centre Cívic
Nord porti el nom de Nativitat Yarza i Planas, qui fou la
primera alcaldessa de Catalunya escollida democràticament en les eleccions de gener de 1934 a Bellprat.
Finalment, la vicepresidenta
del Parlament, Alba Vergés,
va cloure l’acte animant a totes i tots a treballar per aconseguir la igualtat plena.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l
grup
municipal
d’Igualada Som-hi ha
elaborat un decàleg
propostes per commemorar el Dia Internacional de
les Dones que proposa que
l’Ajuntament dugui a terme.
La formació marca que “calen
polítiques feministes reals i
no només accions simbòliques. El Dia de les Dones és
cada dia i per això fem aquest
seguit de propostes per una
Igualada feminista i demanem que es puguin dur a terme”.
La plataforma proposa que la
ciutat s’adhereixi a l’aplicació
mòbil M7 Citizen Security
com ja han fet una dotzena de
municipis catalans per prevenir agressions sexuals al carrer amb un avís que la possible víctima envia directe a la
Policia Local amb un sol clic
al telèfon per geolocalització.
També proposa augmentar la
coeducació per sensibilitzar
sobre la igualtat, per evitar
estereotips sexistes i prevenir
la violència masclista a escoles i instituts.
D’altra banda, Igualada Somhi demana bonificar l’acollida
de les escoles bressol per a famílies monomarentals i crear una renda mínima per les
mares en situació de pobresa
amb fills a càrrec; augmentar
els salaris del personal de cu-

res i neteja com el de les treballadores de la Residència;
crear una borsa municipal
de personal de cures, neteja
i classes de repàs per regular
aquestes activitats; crear un
servei de cangur municipal
com ha fet l’Ajuntament de
Barcelona; impulsar un programa per acompanyar les
dones grans que viuen soles;
feminitzar el nomenclàtor de
la ciutat per incorporar més
noms de dones als carrers i
equipaments públics d’Igualada; garantir la igualtat a
totes les activitats de l’Ajuntament (jurat dels Premis
Ciutat d’Igualada, rodes de
premsa, actes públics,…); i
crear un programa de beques
per pagar extraescolars i les
quotes de les AFA per a facilitar la conciliació.
La regidora d’Igualada Somhi, Montse Montaña considera que “un Ajuntament
feminista és aquell que fa
polítiques feministes. La
realitat de les dones encara
avui és desigual davant la
dels homes, ja sigui a la feina, en la distribució de les
càrregues familiars, també
en l’atur o en la precarització laboral. Defensem que
cal lluitar-hi amb polítiques
feministes. Des del PSC,
els Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta volem
aconseguir tenir una Igualada realment feminista”.

Carrizosa demana més patrulles policials en la seva visita a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

“

És necessari que en els barris d’Igualada hi hagi més
patrulles policials, tant de
policia local com de Mossos
d’Esquadra perquè més seguretat és més llibertat”. Així ho
va dir el president de Ciutadans
(Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, durant una visita a Igualada acompanyat de la portaveu
de Cs a l’ajuntament, Carmen
Manchón, i després d’entrevistar-se amb comerciants i associacions de veïns. Carrizosa
va denunciar la falta d’efectius
policials en els barris de Montserrat, Les Comes i Sesoliveres
i va assegurar que la sensació
d’inseguretat s’ha accentuat
“pels condemnables successos
de fa 4 mesos amb una jove

brutalment agredida al polígon de Les Comes”. Carrizosa va criticar que la comissió
d’estudi del model policial del
Parlament de Catalunya “està
creada per satisfer a la CUP” i
“en realitat persegueix revisar el
model policial a la baixa”. “Hem
de cobrir aquestes mancances
de seguretat per evitar que uns
altres facin política basant-se
en el prejudici i en models més
autoritaris” ha dit.
El president de Cs a Catalunya
també va demanar la neutralitat dels edificis públics com
l’ajuntament on “només haurien d’estar els símbols oficials i
legals que emparen a tots” com
són “la bandera catalana, l’espanyola i la del municipi”. Carrizosa va lamentar que “al PSC
no és un tema que li interessi”.
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Poble Actiu exigeix que es torni
a convocar la comissió d’estudi de l’aigua
REDACCIÓ / LA VEU

D

es del desembre del
2015, el servei d’aigua dels municipis
d’Igualada, Vilanova del Camí
i la Pobla de Claramunt es
troba en una situació jurídica que Poble Actiu considera
que és “irregular” i ha generat
molt debat. La candidatura
municipalista impulsada per
la CUP ha reclamat al govern
local que torni a convocar la
comissió d’estudi per la regularització del servei d’aigua i
ha reivindicat la gestió pública del servei d’un dret bàsic
com és l’aigua. Neus Carles,
regidora de Poble Actiu, no
se n’amaga: aposten per una
gestió pública de l’aigua i reclamen al govern Castells que
es posicioni a favor de la gestió pública o privada de l’aigua. En aquest sentit, Carles
ha posat d’exemple ciutats
similars a Igualada com Manresa, Vilafranca del Penedès,
Vilanova i la Geltrú o Reus
on hi ha una gestió pública de
l’aigua.
Una comissió d’estudi polèmica
L’octubre del 2020, el govern
d’Igualada va donar per tancada la comissió d’estudi per
decidir el model de gestió
del servei de l’aigua a la ciutat que actualment està gestionada per Aigua de Rigat,

una empresa que és propietat
majoritàriament de la multinacional Agbar i té una petita
participació de l’Ajuntament
d’Igualada. La comissió va ser
molt polèmica per tres motius: l’exclusió de les entitats
Aigua és vida, la PAH i el sindicat CCOO, la participació
de membres de les associacions veïnals sense el suport
tècnic adequat i, sobretot, per
la contractació d’una consultoria que habitualment col·labora amb AGBAR i, segons
Poble Actiu, aposta descaradament per la gestió privada.
Neus Carles ha destacat que
la comissió d‘estudi que es va
crear “va ser una vergonya i
demostra que el govern Castells no fa res per garantir els
drets bàsics de la gent, com
l’habitatge, l’aigua o l’energia”.
Tornar a convocar la comissió d’estudi
Poble Actiu ha reclamat al
govern municipal que es
convoqui de nou la comissió per la regularització del
servei i per l’estudi del model
de gestió del servei d’aigua.
Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha reivindicat que
la comissió d’estudi és un pas
necessari per regularitzar la
situació del servei d’aigua a
Igualada ja que l’Ajuntament
pot modificar les tarifes però
no disposa d’un reglament
del servei d’aigua que esta-

bleixi com es gestiona el servei i no té informació sobre
com es gestiona el servei. A
falta d’un any per finalitzar
el mandat, Ortínez reclama
que “queda suficient temps
per obrir la comissió d’estudi del servei de l’aigua i per
resoldre un problema que ve
de molt antic, la manca de
contracte del servei d’aigua,
ja que es prolonga des de
l’any 1926”.
Gestió eficient en temps de
sequera
Poble Actiu també ha exposat que la gestió pública del
servei d’aigua és la millor
manera per afrontar una
època amb prealerta per sequera com la que estem vivint. La candidatura municipalista ha recordat que “amb
una gestió privada del servei
l’únic objectiu és generar
beneficis econòmics per la
multinacional Agbar, mentre
que amb una gestió pública
l’objectiu és garantir un dret
humà a tota la ciutadania
i avançar cap a una gestió
ecosistèmica de l’aigua”. En
aquest sentit, Poble Actiu
ha recordat que estem vivint
una situació de prealerta per
sequera com a conseqüència
d’un hivern molt sec i que cal
prioritzar una gestió que tingui per objectiu la reducció
del consum i no pas la generació de beneficis per Agbar.
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S’incia la licitació del projecte de
remodelació integral de la plaça
del Sant Crist

El TSJC desestima la
querella a Vergés per
les vacunes als policies
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

L

a regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament
d’Igualada,
Carlota
Carner, ha explicat aquest
dimecres que l’ajuntament ha
iniciat la licitació del projecte
de remodelació integral de la
plaça del Sant Crist.
Carner ha exposat que després de diferents reunions
amb els veïns del barri, el govern “va agafar el compromís
de remodelar la plaça que estava envellida i obsoleta”. El
projecte de remodelació es va
presentar als veïns del barri
fa unes setmanes i després de
la seva aprovació ara s’ha iniciat la licitació del projecte.
Carner ha detallat que es

tracta “d’una remodelació
integral de la plaça del Sant
Crist per actualitzar-la i adequar-la a les necessitats del
barri, fent-la més amplia,
confortable i accessible”.
Aquesta remodelació preveu
en primer lloc integrar a la
plaça el tram del carrer de
Bisbe Robuster com a tram
de plataforma única, ampliant la superfície de la plaça.
Es crearan nous paviments
a tota l’espai, més amables i
fent que es percebi com un
únic i gran espai dins del teixit urbà. S’eliminaran les barreres físiques existents aconseguint una plaça molt més
accessible. El projecte proposa crear noves zones d’estada amb diverses jardineres

i amb un augment de la vegetació i arbrat existent. Aquesta millora verda crearà espais
diferenciats per a cada ús de
les zones enjardinades amb
diferents espècies, zones de
bancs, i també noves zones
de jocs infantils amb la renovació integral del mobiliari
urbà. Per tal d’augmentar la
sostenibilitat de la plaça es
substituirà tota la il·luminació de la plaça per lluminària
més sostenible de tecnologia
LED. Carner ha resumit que
la nova plaça “suposarà una
gran millora en accessibilitat, seguretat, il·luminació i
vegetació, i aconseguirà que
es guanyi espai públic pel
gaudi de tothom i en especial
pels veïns del barri”.

El Consorci Sanitari de l’Anoia es
defensa de les crítiques de Poble Actiu
pels sous baixos dels treballadors
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consorci Sanitari de l’Anoia ha respost a Poble Actiu,
que va exposar al darrer ple
municipal de l’Ajuntament
d’Igualada que els salaris que
reben alguns treballadors
del Consorci “no arriben al
mínim per garantir un nivell de vida decent segons el
Comitè de Drets Socials del
Consell d’Europa, que estableix que el sou mínim de
qualsevol treballador hauria
de ser el 60% del salari mig”.
En aquest cas, 15.580 euros tenint en compte que el
salari mig brut català és de

25.968 euros, segons exposa
el grup polític.
En resposta a aquestes declaracions, des del Consorci Sanitari de l’Anoia expliquen que “les categories
professionals amb la retribució més baixa del CSA
estan per sobre del topall
del 60% que esmena Poble Actiu, i no coincideix
amb les dades salarials que
la formació política va fer
públiques el passat mes de
desembre”. Segons expliquen, actualment, la categoria professional d’Auxiliar
Administratiu del CSA rep
una retribució anual bruta de 20.443,14 euros, molt

lluny dels 14.922 euros anuals que indicava Poble Actiu. En el cas de la categoria
professional de Portalliteres, el sou brut anual a dia
d’avui és de 18.893,99 euros,
també molt per sobre dels
13.889,82 euros que indicava la formació política en el
seu comunicat. La categoria
professional amb la retribució més baixa del CSA són
els subalterns (personal de
magatzem, neteja), amb una
retribució anual bruta de
17.410,85 euros.
El Salari Mínim Interprofessional fixat pel Ministeri
de Treball és actualment de
14.000 euros bruts anuals.

l Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha arxivat la
querella contra l’exconsellera
de Salut i actual vicepresidenta del Parlament, la igualadina Alba Vergés, per no
vacunar de la covid abans els
policies nacionals i guàrdies
civils destinats a Catalunya.
No obstant, deixa la porta
oberta al fet que un jutjat ordinari de Barcelona segueixi
investigant el cas contra l’exdirector del CatSalut, Adrià
Comella, o altres alts càrrecs
no aforats. La fiscalia i sindicats policials els acusaven
dels delictes de prevaricació,
contra els drets dels treballadors i contra els drets fonamentals per no autoritzar la
seva vacunació mentre ja ho
feien els mossos d’esquadra i
els policies locals entre febrer
i abril del 2021.
En la seva interlocutòria, la
sala civil i penal diu que “més
enllà de la seva posició prevalent en l’estructura jeràrquica
del Departament de Salut,
no s’ha descrit cap actuació
o omissió que sigui directa-

ment imputable” a Vergés en
el procés de vacunació dels
agents estatals entre febrer i
abril del 2021.
El ministeri públic considera
que entre finals de febrer i finals d’abril del 2021 la Generalitat va prioritzar la vacunació de mossos d’esquadra
i policies locals per davant
dels agents de cossos estatals
destinats a Catalunya. De fet,
el desembre passat la sala
contenciosa-administrativa
del TSJC ja va dictaminar
que la Generalitat havia discriminat els cossos estatals.
Segons la fiscalia, la inactivitat o retard del Departament
de Salut respecte la vacunació dels cossos estatals va
suposar una diferència de
tracte “injustificada i discriminatòria”, i no es va poder
dur a terme “sense el consentiment, coneixement i aquiescència” dels dos querellats.
Però la responsabilitat també
es pot estendre, segons la fiscalia, a l’aleshores secretari
de Salut Pública i actual conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, o al director de
serveis del CatSalut, Xavier
Rodríguez, entre altres.

Dos morts a les carreteres
anoienques el 2021
REDACCIÓ / LA VEU

E

l 2021 un total d’11 persones van morir en 11
accidents de trànsit al
conjunt de la xarxa viària interurbana de la vegueria del
Penedès, dos dels quals ho van
fer en carreteres de l’Anoia.
Respecte del 2019, al conjunt
de la vegueria hi va haver 7
accidents i 9 víctimes mortals
menys i es va registrar una reducció del 42% en el nombre
de morts en comparativa amb
el 2010, any de referència per
al compliment dels objectius
europeus. Cal tenir en compte que s’ha establert el 2019
com a any de comparativa,
atès que l’any anterior, el 2020,
arran de la pandèmia i la repercussió en la mobilitat i la
sinistralitat, es considera un
any excepcional i invàlid per
a les estadístiques. A més, si
ens fixem en dades concretes
de l’Anoia, s’ha passat dels 11
morts del 2019 als 2 d’aquest

2021, els mateixos que va haver-hi el 2010.
La reducció de víctimes mortals a la vegueria del Penedès
respecte el 2019 es trasllada
també en la majoria d’altres
tipus de víctimes i d’accidents, tret dels ferits greus,
que registren un petit augment del 2.2%.
De les 11 víctimes mortals
registrades el 2021 a les carreteres d’aquesta vegueria, el
més d’abril va ser el més mortífer, amb 3 víctimes, seguit
de juny i de desembre, amb 2
morts respectivament. Al febrer, juliol, agost i novembre
hi va haver una sola víctima
mortal i a la resta de mesos no
se n’hi va produir cap.
Aquesta dispersió dels accidents amb víctimes mortals
també es va produir en les
carreteres, atès que dels 11
sinistres mortals només en
una carretera se’n van registrar dos, la C-15. A la resta,
se’n va produir un.
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Tres camions de Creu Roja surten cap
a Ucraïna amb ajuda humanitària
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L

a Creu Roja prepara
un enviament d’ajuda
humanitària des del
centre de Sant Martí de Tous.
Des d’aquí, aquest dimarts
sortiran tres camions carregats amb articles de primera
necessitat per a més d’11.000
persones. Segons ha explicat el coordinador de Creu
Roja a Catalunya, l’igualadí Enric Morist, és material
“molt especialitzat com kits
de cuina, mantes i tendals
que repel·leixen l’aigua i són
ignífugs”. Aquest material se
suma al de 12 camions més
provinents d’altres punts de
l’Estat i s’envia a Hongria, on
la Federació Internacional de
Societats de la Creu Roja i de
la Mitja Lluna Roja (FICR)
hi té un ‘hub’ humanitari.
Des d’allà, es distribuirà als
països afectats per la crisi
(Ucraïna, Polònia, Romania,
Moldàvia, Rússia i Eslovàquia).
En concert, els tres camions
que surten de l’Anoia transporten 1.913 kits de cuina
familiar per a cinc persones,
1.600 mantes i 5.000 tendals
de plàstic per aïllar de la pluja i el fred. Tot és material
especialitzat, que Creu Roja
utilitza en altres conflictes i
que, per tant, sap com funciona. Aquest és el tercer
enviament humanitari que
fa la Creu Roja de l’Estat a la
zona des de divendres passat.
En total, la Creu Roja haurà
enviat més de 5.000 kits de
cuina, prop de 10.000 mantes i 16.000 tendals plàstics

per aïllar de la pluja i el fred.
Els tres camions se sumen
a 12 camions han sortit des
d’altres punts de l’estat espanyol (Madrid, Illes Canàries,
Comunitat Valenciana). En
total, per tant, són 15 camions que aniran directament a
Hongria, des d’on el material
s’enviarà als països afectats
pel conflicte.
A més d’aquesta ajuda en
espècie, la Creu Roja ha enviat 25.000 euros del Fons
d’Emergències a Ucraïna, i
està col·laborant amb la Creu
Roja danesa en la resposta a
les persones afectades a la regió sud-oest d’Ucraïna i a la
frontera amb Romania (distribucions d’articles bàsics
de primera necessitat i atenció psicosocial). També ha
activat el programa de restabliment de contacte per ajudar a localitzar familiars amb
qui s’hagi perdut el contacte
arran del conflicte.
Aquest és el primer enviament internacional d’ajuda
humanitària que surt des
de Sant Martí de Tous, on
la Creu Roja hi té un centre
humanitari que ha jugat un
paper important durant la
gestió de la pandèmia.
Captació de fons econòmics,
la principal prioritat
El coordinador de Creu Roja
a Catalunya, l’igualadí Enric
Morist, ha fet una crida a la
donació de fons econòmics.
En aquest sentit, ha explicat
que l’estratègia de l’organització és la de comprar productes allà per ajudar els mercats

locals que encara resisteixen,
sostenir l’economia del país i
estalviar despeses en el transport. Morist ha explicat que,
a diferència de la guerra dels
Balcans, en aquest cas a Catalunya hi ha una comunitat
d’Ucraïna molt important i,
per tant, s’està mobilitzant
molta gent acollint i ajudant
famílies víctimes de la guerra.
El Bar el Blau d’Igualada,
segueix fent recollida de
productes
Per altra banda, a escala més
petita, el bar el Blau, que
està regentat per una família
ucraïnesa, està centralitzant
gran part de la recollida de
productes d’Igualada. El moviment davant del bar, situat
a l’Avinguda Balmes a la cantonada amb Avinguda Doctor Pasteur, és constant, amb
molta gent que va a deixar
material perquè es destini cap
a Ucraïna. L’horari oficial de
recollida és de dilluns a dissabte, entre les 3 i les 5 de la
tarda.
Per altra banda, en una acció
conjunta de la Parròquia de
la Sagrada Família d’Igualada, amb la seva església sufragània de Nostra Senyora
de Montserrat, l’Associació
de Veïns del Barri de Montserrat i l’Associació de Veïns
del districte de les Comes, s’
ha posat en marxa un punt de
recollida de material d’ajuda
humanitària per Ucraïna al
Casal Cívic Montserrat. Es
farà de dilluns a divendres, de
9 a 14h i de 15 a 21h.
A la Farmàcia Esteve també
hi tenen un punt de recollida.
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Un recurs de simulació
del 4D Health rep un
dels premis IL3-UB
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Institut de Formació
Contínua (IL3) i la
Universitat de Barcelona van lliurar el dijous 10
de febrer els Premis IL3-UB
Francesc Santacana i Martorell i Joan Maria Malapeira
i Gas a la innovació en formació continuada en títols
propis 2021 en el marc de
la Universitat de Barcelona,
guardons dels quals enguany
s’ha celebrat la tercera edició.
El Premi Joan Maria Malapeira i Gas 2021, va ser atorgat
a l’equip del Màster en cures
d’infermeria al malalt crític
IL3-UB, liderat per la Dra. M.
Carmen Moreno, juntament
amb el seu equip conformat
pel Dr. Miguel Ángel Hidalgo, el Sr. Albert González i el
Sr. José Antonio Jerez per la
seva presentació “La Simulació Virtual a UCI (SIMvirUCI): metodologia innovadora
potenciada per una pandèmia”.
El recurs educatiu SIMvirUCI ha estat codesenvolupat
pel centre d’innovació i simulació 4D Health d’Igualada,
liderat per Franc Espinar, i el
Màster en cures d’infermeria
al malalt crític IL3-UB. Es
tracta d’un recurs educatiu
innovador, basat en la metodologia de la simulació clínica, en modalitat virtual, que
contribueix a l’entrenament
i capacitació dels alumnes
a través del treball de casos
clínics basats en la vida real,
dins el context de la Unitat de
Cures Intensives (UCI).
L’ús d’aquesta metodologia
d’aprenentatge permet als
docents desenvolupar activitats dins les seves estratègies
educatives, i incorporar-la
dins les modalitats didàctiques ja existents (classes magistrals, seminaris, sessions
de simulació, aula invertida,

aprenentatge basat en problemes, etc.), amb el propòsit
de fomentar en els estudiants
l’aprenentatge reflexiu i basat
en l’experiència.
L’objectiu pedagògic que es
planteja amb l’ús d’aquest
recurs és ampliar l’entorn
d’aprenentatge i fomentar el
pensament crític, raonament
clínic i la presa de decisions
dels estudiants mitjançant la
visualització, anàlisi i reflexió
de casos reals simulats, juntament amb els seus docents
i facilitadors.
Els casos clínics desenvolupats estan relacionats amb
les cures infermeres al malalt
crític amb trastorn neurològic, politraumàtic, respiratori, cardíac i digestiu. A
través del seu treball, els infermers/es, poden entrenar
les competències tècniques
essencials, juntament amb
les competències no tècniques tan necessàries en l’àmbit sanitari com el treball en
equip, el lideratge, la presa de
decisions, la comunicació i la
relació amb les noves tecnologies.
L’acte es va dur a terme a
l’Aula Capella de l’Edifici
Històric de la Universitat de
Barcelona i va ser presidit pel
rector de la UB, el Dr. Joan
Guàrdia, al costat del director de l’IL3-UB, Guillem Iñiguez, i la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de
la UB, la Dra. Pilar Delgado
Aquests premis, de caràcter
honorífic i periodicitat anual, són un reconeixement a
l’esforç realitzat per al desenvolupament de persones i
organitzacions mitjançant la
innovació en el marc de les
titulacions pròpies de postgrau i d’extensió universitària
de la Universitat de Barcelona. Valoren no sols la qualitat
dels projectes, sinó també la
seva aplicabilitat pràctica.

Noves plaques fotovoltaiques a la
de la nau de la Brigada Municipal
REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament d’Igualada ha instal·lat un
total de 44 plaques
fotovoltaiques a la teulada
de la nau de la Brigada Municipal, ubicada al carrer
Gran Bretanya del polígon
de Les Comes. Aquesta acció
se suma a les anteriors actuacions ja realitzades als edificis del poliesportiu de Les
Comes, l’escola Emili Vallès,
l’Espai Cívic Centre i la què
actualment s’està realitzant a
la residencia Pare Vilaseca.
Amb aquestes infraestructures, l’Ajuntament dona un
pas més en la seva aposta per
les energies renovables.
Aquesta nova instal·lació,
suposarà un estalvi energètic de 14.174 Kwh a l’any i
evitarà el llançament anual
de 6,81 tones de CO2 a l’atmosfera. La inversió ha estat
de 17.050 euros que quedarà
amortitzada en els propers 6
i 8 anys.
Amb aquesta nova instal·lació s’espera cobrir gairebé el

35 % de l’energia que necessita l’edifici, amb un estalvi econòmic estimat d’uns
2.100 euros anuals, L’energia
que es generi servirà, a banda d’abastir l’edifici, per a
carregar els cotxes elèctrics
dels què disposa la brigada.
A més, l’excedent d’energia
que es generarà en algunes
hores del dia es retornarà a la
xarxa contribuint a l’eficiència i sostenibilitat de la general. El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat

que “aquesta actuació és un
pas més en les polítiques per
la transició energètica i de
lluita contra el canvi climàtic. Per una banda, reduïm
els costos econòmics generats pel consum d’energia i
per altre, l’impacte sobre el
medi ambient”. Vives ha posat com a exemple les dades
de les plaques instal·lades fa
un any a Les Comes que “han
estalviat més de 16.000 euros
als igualadins i 224 tones de
CO2 al medi ambient”.

INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U.

En el procés de modernització i relleu generacional de l’àrea de
Sistemes d’Informació de l’empresa (TIC’s), volem incorporar,
per treballar de forma presencial

PROGRAMADOR/A: AS/400 - COBOL
Cerquem: Enginyer/a, Grau o Tècnic/a en “Informàtica”
Per mantenir els programes ja existents i també col·laborar en
els nous projectes de renovació dels sistemes d’informació
Persona dinàmica, flexible, orientada a resultats i a donar un
bon servei, amb una bona formació de base, alt nivell de
coneixements i experiència mínima de 3-5 anys en:
PROGRAMACIÓ AS/400 - COBOL
Resident a la comarca de l’Anoia, Bages, Penedès o limítrofs
Es valorarà el coneixement i experiència prèvia en:
- Instal·lacions en entorns Windows i Xarxes LAN i VPN.
- Java (Eclipse i NETBeans)
- SQL
- RPG
Oferim: Condicions laborals i Pla de Carrera adaptables al perfil
i competències aportats. Garantim confidencialitat
Contacte: Enviar CV a gisant@puntoblanco.com, amb la
referència (Assumpte): “AS400COBOL” & nom

IGUALADA |

Divendres, 11 de març de 2022

15

La Mancomunitat organitza un curs d’autodefensa per a les dones
REDACCIÓ / LA VEU

A

poderar les dones i
donar-los eines per
defensar-se davant de
les agressions a què estan diàriament exposades; aquest és
l’objectiu del Curs d’Autodefensa Feminista “Fem Tribu!”
organitzat per l’àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena.
El curs es farà cada dimarts
de 19 h a 21 h al Centre Cívic
Nord d’Igualada durant els
mesos de març, abril, maig
i juny i començarà el 22 de
març. Al llarg de 12 sessions
es treballarà l’apoderament
emocional a través de la psicoteràpia feminista, les violències en l’àmbit digital i la
prevenció del ciberassetjament, la violència psicològica
en l’àmbit de la parella i familiar i com combatre-la, l’au-

todefensa sexual i afectiva,
la conquesta de l’espai públic
i polític, l’assetjament sexual
a la feina i l’autodefensa feminista a l’espai públic. Totes
les sessions aniran a càrrec de

professionals i entitats especialitzades d’arreu del país com
Indàgora psicoteràpies feministes, Equilàtera, Quatre
Cantonades o Karin Konklei
seran en format taller per tal

L’Hospital inclou l’acompanyament
i el contacte pell amb pell en els
parts per cesària
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Hospital Universitari d’Igualada posa en
marxa un nou protocol
per als parts per cesària. Com
a principal novetat, es permetrà l’entrada d’un acompanyant a quiròfan en cesàries
electives i no urgents, sempre
que les condicions siguin adients. L’hospital igualadí ha
adaptat el protocol per donar resposta a les necessitats
de les famílies en el context
social actual, en el que les
parelles volen tenir un paper més actiu en el procés de
part. Després de dos anys en
stand-by per la pandèmia de
la Covid-19, aquest protocol
entrarà en vigor el proper
mes d’abril, tenint en compte
la millora de la situació sanitària que permet posar-lo en
marxa sense comprometre la
seguretat de pacients i professionals.
Per fer possible l’entrada
d’acompanyants al quiròfan
de cirurgia general –ja que
l’hospital no compta amb
un quiròfan per fer cirurgia
al Bloc Obstètric– la nova
normativa preveu la creació
d’un circuit específic per
als acompanyants, i també
se’ls facilitaran els elements
de protecció personal necessaris per no posar en

risc la zona estèril. L’entrada d’acompanyants no serà
possible en el cas de cesàries urgents, o en els casos
en que no es reuneixin les
condicions adients, segons
la valoració de l’equip mèdic
per garantir la seguretat de
la mare i el nadó.
En aquest nou protocol,
també s’inclou la possibilitat de fer el contacte pell
amb pell al Bloc Quirúrgic,
si la valoració pediàtrica del
recent nascut és l’adequada.
En aquests casos, es facilitarà una manta tèrmica o tovalloles calentes per poder
rebre el nadó sense que perdi calor. Així mateix, sempre
que sigui possible es farà el
pinçament tardà del cordó
umbilical mentre el nounat
s’embolcalla amb una talla
calenta estèril.
El cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada,
el Dr. Pere Brescó, explica
que “la cesària és una cirurgia major, però també, és un
moment especial que suposa
l’arribada d’un nou membre
a la família, i cal facilitar a
les parelles la possibilitat de
viure l’experiència del naixement d’una manera positiva, sempre que les condicions siguin les idònies per
afrontar aquesta intervenció

amb els mínims riscos”.
Un servei amb segell d’excel·lència
El Servei de Ginecologia i
Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada és un referent a l’Estat; és pioner en
el tractament de sòl pelvià i
els indicadors de qualitat del
servei mostren una bona taxa
de cirurgia major ambulatòria i un índex de cesàries inferior a l’estàndard. L’Hospital
atrau cada any prop de 250
metges d’arreu d’Espanya que
vénen a formar-se a l’Escola
Internacional d’Endoscòpia
Ginecològica del centre.
El cap del servei, el Dr. Pere
Brescó, ha estat nomenat
recentment Membre d’Honor de la Societat Catalana
d’Obstetrícia i Ginecologia
(SCOG) de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i
al llarg de la seva trajectòria
ha rebut diversos premis i reconeixements per la seva feina tant en l’àmbit hospitalari
i d’assistència primària, com
en l’àmbit de la docència,
amb una llarga i extensa trajectòria en el món de la formació en noves tecnologies i
procediments tant diagnòstics com quirúrgics, dirigits
a estudiants de medicina i
metges en formació.

de reproduir de la manera
més real possible situacions
quotidianes en les quals les
dones poden patir agressions.
El curs té un cost total de 10
euros, i les inscripcions ja estan obertes a través del correu
igualtat@micod.cat. La data
límit per inscriure-s’hi és el
17 de març.
El 17 de març, Comissió
participativa per a dones
D’altra banda, la Mancomunitat convoca a totes les dones a assistir a la Comissió
participativa per elaborar el
tercer Pla d’igualtat de gènere dels set municipis de la
Conca d’Òdena (Igualada,
Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt,

Jorba i Castellolí).
La reunió de la Comissió
participativa es farà el dijous
17 de març a les 18.30h a
l’Espai Cívic Centre d’Igualada, i es recolliran les diferents propostes de les dones
assistents. L’objectiu és que
el proper pla d’igualtat de
gènere i LGTBI de la Mancomunitat pugui incloure
el màxim nombre d’accions
per la igualtat de gènere i
la prevenció de violències a
proposta de les dones dels
diferents municipis. Per participar-hi cal inscriure-s’hi
enviant un correu a igualtat@micod.cat.
Tant el curs d’autodefensa
feminista com la Comissió
participativa per fer el Pla
d’Igualtat de gènere i LGTBI
s’emmarquen en les activitats
del 8M, una completa agenda amb més d’una setantena d’actes que tindran lloc
als municipis de la Conca
d’Òdena fins a finals de mes,
coordinats per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i
amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Institut
Català de les Dones, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat
de Catalunya i del Ministeri
d’Igualtat del govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de
la Micod i també per entitats
del territori. L’agenda completa d’actes es pot consultar
a la web www.micod.cat.

NOCES D’OR 2020 / 2021 / 2022
Després de dos anys marcats per les restriccions a
causa de la Covid i davant la millora de la situació
sanitària a la nostra ciutat, l’Ajuntament d’Igualada ha
decidit reprendre l’homenatge a les parelles que
celebren 50 anys de casats.
Per aquest motiu, es proposa a tots els matrimonis
igualadins que durant els anys 2020, 2021 i 2022
hagin celebrat o celebrin les NOCES D’OR (50 ANYS DE
CASATS) i que no hagin contactat amb l’Ajuntament,
que s’adrecin personalment al Departament de
Protocol, (cal demanar cita prèvia al 93 803 19 50),
abans del dia 12 de maig. Allà seran convidats formalment a l’homenatge que es durà a terme el dijous dia
19 de maig de 2022 (en què es seguiran totes les
mesures sanitàries vigents en aquell moment).
Els matrimonis interessats poden dirigir-se al Departament de Protocol de dilluns a divendres entre les
11h i les 13h. Recordem que cal portar DNI i el Llibre
de Família.
Ajuntament

d'Igualada
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Igualada Comerç, satisfeta amb la
La Cambra es reuneix
darrera edició de la Botiga al Carrer amb una trentena
ments, ampliant considera- Les activitats programades al d’agents socioeconòmics
blement l’oferta al públic.
voltant de la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç va organitzar, el passat dissabte,
una nova edició de la Botiga al carrer. La resposta de
la gent va ser molt important
durant tot el dia, tant al Passeig Verdaguer, com els carrers del centre de la ciutat. La
jornada va transcórrer amb
un ambient familiar i festiu.
Aquest esdeveniment continua essent un referent en
el món del comerç i sobretot una gran oportunitat i
proposta pels comerciants
d’Igualada. Anualment se
celebra el primer dissabte
del mes de març i del mes de
setembre, donant cloenda a
les rebaixes. Els comerciants
participants han superat les
previsions, tant al passeig
com davant dels establi-

Igualada Comerç va mantenir les novetats implantades
en les anteriors edicions que
van ser molt ben acollides.
Pel que fa als comerciants,
se’ls ofereix la possibilitat de
tenir un espai on se’ls convida a prendre un cafè amb
la col·laboració de Vending
Martínez, i també se’ls facilita el dinar a la zona del
passeig Verdaguer, per part
d’Olga Rovira, sense haver
de marxar de la zona. Pel que
fa a la logística, es potencia
la senyalització i la imatge, a
més de posar lavabos a disposició de tothom. L’organització també situa un espai
de punt d’informació durant
tota la jornada per atendre
tant als comerciants com els
visitants.

van complementar una jornada molt participativa (Donació de sang, activitats pels
més petits per part d’Animan’s, campanya d’ús del català, repartiment de bosses de
selectiva i bujols airejats per
part de l’Ajuntament d’Igualada, i la campanya “Realitat Millorada” per recaptar
fons per a l’àrea d’Oncologia
Pediàtrica de l’hospital Vall
d’Hebron).
L’entitat de comerciants fa
una valoració molt positiva de l’esdeveniment, a més
d’agrair molt sincerament a
tots els que d’una manera o
altra han fet possible aquesta
edició de la Botiga al Carrer.
A partir d’ara, ja es comença
a preparar la següent edició,
que serà al setembre.

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Cambra de l’Anoia va donar el tret de
sortida a l’impuls i
dinamització dels Polígons
d’Activitat Econòmica de la
comarca. Per fer-ho, la corporació es va reunir amb
una trentena d’interlocutors
diferents, entre ells, diversos
ajuntaments de la comarca
i agents socioeconòmics del
territori.
La trobada, que es va celebrar al Clúster de la Pell
d’Igualada, va esdevenir el
marc perquè la Unió de Polígons Industrials de Catalunya presentés el pla d’acció i
dinamització dels PAE que
es proposa per l’Anoia.
El consell executiu de la
Cambra considera que la
situació actual a la comarca

genera preocupació entre
l’empresariat a llarg termini. Per aquest motiu, s’estan
adreçant tots els esforços
en revertir aquesta situació
i construir un pla d’acció i
dinamització dels Polígons
d’Activitat Econòmica (PAE)
de l’Anoia que tingui com a
objectiu esdevenir un full de
ruta per reposicionar estratègicament la comarca.
Des de la corporació es fa
èmfasi en recordar que la situació privilegiada de la comarca enclavada en una cruïlla d’eixos viaris i a menys
de 100 km de tres ports marítims de mercaderies s’ha
de llegir com una oportunitat per transformar econòmicament l’Anoia i fomentar
així un desenvolupament
mediambientalment sostenible i socialment just.

El programa Radars
busca i forma nous
voluntaris
REDACCIÓ / LA VEU

ons pràctiques del programa.

l programa Radars impulsat des de la regidoria d’Acció Social per
atendre les persones grans en
situació de solitud no volguda, va canviar d’entitat gestora del voluntariat a principis
d’any. La Federació Catalana
del Voluntariat Social (FCVS)
que actualment emmarca
aquest voluntariat, va oferir
una formació adreçada a les
dotze persones voluntàries de
la plataforma telefònica.
Els voluntaris i voluntàries
van poder gaudir d’una càpsula formativa d’iniciació al
voluntariat. Aquesta formació i posada en comú, serà
útil per a oferir un servei més
professionalitzat a les persones grans. Va ser un espai on
es va combinar la teoria i es
va donar resposta a les qüesti-

El programa busca nous voluntaris
Per tal de poder arribar a més
persones grans d’Igualada
que viuen soles, Radars desitja ampliar el seu equip de voluntariat i busca persones que
vulguin comprometre’s un
parell d’hores a la setmana.
L’objectiu és aconseguir una
ciutat més amable, on les persones grans es puguin beneficiar de l’acompanyament respectuós del seu entorn més
proper i de l’atenció setmanal
que es dona des de la Plataforma Telefònica del projecte.
Radars està coordinat per
l’Oficina d’Acció Comunitària
Inclusiva, ubicada a l’Espai
Cívic Centre. Per contactar
es pot fer a través del 630
929 885 o escrivint a radars@
aj-igualada.net

E

REFORMA

Nuestra
prioridad
eres TÚ
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El Consell distingeix tres gestories
com a impulsores de cooperatives
REDACCIÓ / LA VEU

E

n un acte celebrat al
Consell Comarcal de
l’Anoia, s’ha lliurat el
Segell Coopera a tres nous
despatxos i professionals
de l’Anoia que han renovat
aquesta distinció: Grup Carles, Grup Edmons i Despatx
Serra. Els encarregats de ferne l’entrega han estat el vicepresident primer del Consell
Comarcal de l’Anoia, Jordi
Cuadras, la representant de
l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central, Blanca
Pellicer, i els de l’Ateneu Coopsetània del Penedès, Laura
Rafecas i Miguel Ángel Carreto.
Aquest és un distintiu que reconeix els prescriptors que, a
través de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central,
realitzen una formació sobre
economia social i cooperativa,
es comprometen a promoure
el model cooperatiu i, a més,

poden informar i assessorar
cooperatives, tant en la seva
nova creació com en la gestió
i presentació de documentació fiscal o comptable, un cop
ja es troben en funcionament.
Les gestories i assessories participants reben un total de 18
hores de formació gratuïta en
la matèria i renoven anualment el segell, sempre i quan
compleixin els compromisos.
Des de l’Ateneu Cooperatiu
també se’ls faciliten les eines,
recursos i materials necessaris perquè puguin realitzar
assessoraments a projectes
d’economia social i, a banda,
totes elles figuren en un mapa
de servei de la Generalitat de
Catalunya.
Jordi Cuadras afirma que
“amb aquesta acció empoderem les gestories de la comarca perquè puguin assessorar i
acompanyar projectes d’economia social i solidària. El
cooperativisme és una forma
de crear ocupació al territori

i de fer-ho amb una vocació
marcadament social. De fet,
és un dels punts recollits als
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca
la ONU i que seguim des de
la institució. Des del Consell
treballem per ser una comarca amb una economia plural i
creiem que en la reconversió
econòmica de l’Anoia que cal
impulsar per afrontar la crisi
de la Covid-19, els projectes
lligats a l’economia social i solidària poden sorgir amb força i crear ocupació”.
En paral·lel, l’ens comarcal i
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central també ofereixen un espai d’assessorament
per a la creació de noves cooperatives i projectes d’economia social i solidària al
territori. Es tracta d’un espai
d’atenció presencial gratuït
que s’ofereix cada dijous a la
tarda al Consell Comarcal de
l’Anoia. Es pot demanar cita
prèvia al telèfon 93 805 15 85.

17

Òptica Rodrigo arriba
als 75 anys

REDACCIÓ / LA VEU

Ò

ptica Rodrigo és una
empresa
familiar
d’Igualada que des
del 1947 treballa per a cuidar
els sentits de la vista i l’oïda
dels seus clients. Va ser el
primer establiment a la ciutat dedicat exclusivament a
l’òptica i amb els anys també
s’ha especialitzat en diverses
branques del seu camp com
l’optometria, contactologia
i baixa visió. A més Òptica
Rodrigo també destaca per
comptar amb una important
i llarga experiència com a audioprotesistes, ja que des del
1972 ofereixen aquest servei.
És una de les poques òptiques de Catalunya que compten amb 75 anys d’història, i
per celebrar els tres quarts
de segle, vol comptar amb la
participació dels ciutadans
i en especial de tots els seus
clients per agrair-los-hi un
cop més la seva confiança. En

aquest sentit, Òptica Rodrigo està organitzant i preparant diversos actes per aquest
2022, ja que “75 anys d’història no es compleixen cada
dia, i una data com aquesta
cal festejar-la amb una gran
festa durant tot l’any”.
Encara no es coneixen molts
detalls de com serà aquesta
gran festa ni què inclourà,
però des d’Òptica Rodrigo
ja s’avança que es celebrarà
l’aniversari, i que al llarg de
tot l’any es realitzaran diverses jornades, showrooms, i
hi haurà molts regals i sorpreses que s’aniran desvetllant mica en mica a través
de les xarxes socials, la seva
pàgina web corporativa,
premsa, i canals de comunicació directa amb els clients.
Òptica Rodrigo felicita a tots
els seus clients i a la ciutat
d’Igualada en general perquè tothom forma part de la
seva història, i d’aquests 75
anys d’història.

- Crea la teva pròpia energia
- Baixa el rebut de la llum
- Pensa en el futur dels teus
Ara és el moment d’implantar
les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:
ZonaSol (Igualada - Vic)
C/ Santa Teresa 14, Igualada
Tel: 93 804 50 99
e-mail: admin@friotex.com / zonasol@zonasol.cat

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008
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Els jutjats d’Igualada comencen a treballar amb el model
d’oficina judicial
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls jutjats d’Igualada
han començat a treballar aquesta setmana
amb el nou model d’oficina
judicial, que millora i agilitza
el servei que reben els ciutadans. D’acord amb aquesta
nova manera de treballar, es
creen uns serveis comuns en
què els professionals s’organitzen de manera més centralitzada i realitzen tasques
especialitzades, en un espai
compartit de tramitació i gestió, per donar servei als diferents jutges que s’encarreguen
de la resolució de procediments civils i penals.
Aquest nou mètode d’organització del treball es basa
en la compactació de determinades funcions a un servei
comú, la millora del suport a
la funció jurisdiccional, l’establiment de metodologies
de treball, l’enfortiment de
mecanismes de direcció i l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació com
a instrument principal de treball, entre altres característiques. L’objectiu és avançar en
la modernització de la justícia per oferir un millor servei

i una justícia més propera als
ciutadans, més ràpida, eficaç
i de millor qualitat, que doni
resposta a les necessitats de la
societat actual.
Un model que prioritza l’especialització del treball
Al capdavant de l’oficina judicial hi ha el lletrat de l’Administració de justícia, que
té una gran autonomia administrativa i criteris d’organització propis, la qual cosa permet alliberar els jutges de les
tasques de gestió i en millora
les tasques jurisdiccionals.
L’oficina judicial no modifica
les funcions dels jutges i magistrats. Els canvis es produeixen en el seu entorn i en la
manera de relacionar-se amb
el nous serveis comuns. L’oficina els allibera de tasques
administratives i tècniques i
alhora, possibilita la dedicació exclusiva en la funció jurisdiccional.
Tot el personal que prestava
serveis als jutjats d’Igualada
s’ha acoblat als nous llocs de
treball i ha rebut la formació
adaptada en funció del seu
lloc de destinació, formació
que ha estat impartida pel
Centre d’Estudis Jurídics i

Formació Especialitzada del
Departament. D’aquesta manera es potencia l’especialització del personal dels cossos
al servei de l’Administració
de Justícia, un dels objectius
essencials de l’oficina judicial.
Menys paper, menys tràmits
La implementació de l’oficina
judicial ha permès impulsar
l’expedient judicial electrònic.
D’aquesta manera, Justícia
vol reduir l’ús del paper i facilitar la interconnexió entre
els diferents agents jurídics
per evitar la duplicitat de tràmits, facilitar l’accés a la informació, i estalviar molèsties
innecessàries als ciutadans o
professionals en reclamar-los
documents que ja figuren en
registres públics. L’expedient
digital escurçarà temps de
resposta en la tramitació total
d’un assumpte.
L’oficina judicial incorpora
el sistema de gestió processal, l’e-justícia.cat, que permet la signatura electrònica
dels documents, la recepció
telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control de
terminis, la incorporació de
documents en paper a l’expedient judicial electrònic i la

generació automatitzada de
l’estadística, entre d’altres.
Implementació i desplegament del model
Amb el d’Igualada, ja seran
vint-i-quatre els partits judicials a Catalunya en què el
Departament de Justícia ha
implementat l’oficina judicial, després de Girona, Olot,
la Seu d’Urgell, Cornellà de
Llobregat, el Vendrell, el Prat
de Llobregat, Amposta, Balaguer, Sant Boi de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès,
Blanes, Puigcerdà, Gandesa,
Cerdanyola del Vallès, Ripoll,
Vielha e Mijaran, Tremp, La
Bisbal d’Empordà, Berga,

Solsona, Falset i Tortosa.
Actualment, el Departament
de Justícia prepara la implementació de l’oficina judicial
a Mollet del Vallès, el mes de
juny, i L’Hospitalet de Llobregat, a finals d’any.
Avaluació i millora
Paral·lelament, s’ha constituït
la Comissió de Coordinació
i Seguiment de l’oficina judicial, la qual farà el seguiment
de la implementació del nou
model organitzatiu, de les incidències que sorgeixin, del
comportament dels diferents
indicadors, i n’estudiarà les
propostes de millora amb la
participació de totes les instàncies implicades.

El proper divendres, taller gratuït de fer planter per omplir
de vida els escocells
REDACCIÓ / LA VEU

E

l node territorial de
l’Anoia del Col·lectiu
Eixarcolant i Fridays
for Future (Igualada pel Clima) organitzen un taller gratuït al centre d’Igualada per
aprendre a fer planter pels
escocells amb plantes silvestres comestibles i varietats
ornamentals tradicionals. La
iniciativa neix per omplir de
vida els diferents espais que
tenim al voltant dels arbres de
la ciutat d’una forma sostenible i amb la finalitat de convertir aquests espais en zones
verdes que afavoreixin la biodiversitat i alhora embelleixin
els carrers.
L’activitat es durà a terme el
divendres 18 de març a la
Plaça de Cal Font d’Igualada,
amb inici previst a les 17:30h i
s’allargarà durant tota la tarda
per facilitar-ne l’accés a totes
les persones que hi puguin
estar interessades. Es tracta
d’una activitat totalment gra-

tuïta finançada per ambdues
entitats i oberta a tothom.
El global del projecte està
plantejat en dues fases diferents, una primera que es realitzarà en forma de taller a
l’espai habilitat a la plaça de
Cal Font i la segona que realitzarà cadascú a casa seva
i posteriorment a l’escocell

escollit.
Totes les persones que s’acostin al centre podran agafar un
pot de iogurt i omplir-lo de
terra per plantar-hi diferents
llavors d’espècies silvestres
i varietats ornamentals tradicionals. Al taller s’impartiran nocions i es donaran
petits consells per aconse-

guir que la planta creixi adequadament i per saber quin
és el moment ideal per trasplantar-la a l’escocell. També
es realitzarà un cens dels diferents escocells que quedaran apadrinats pels participants per tal de notificar-ho
a l’ajuntament i s’obsequiarà
a aquests amb un petit cartell

per marcar l’escocell escollit.
A la segona fase, un cop la
planta estigui llesta per ser
trasplantada, les persones
ompliran de vida els diferents
escocells de la ciutat d’Igualada. També es realitzarà una
acció col·lectiva per aquelles
persones que no disposin d’un
escocell a prop de la seva llar.
Blanca Roma, una de les coordinadores del node Anoia del
Col·lectiu Eixarcolant afirma
que “l’activitat vol demostrar
que els escocells d’una ciutat
com Igualada no només poden, sinó que agraeixen acollir plantes silvestres com el
plantatge, els colitxos, el corn
de cérvol, la bleda silvestre,
o també d’ornamentals tradicionals com la calèndula,
la clavellina grossa, la violera, o la violera vella, precisament pel gran potencial que
ofereixen a nivell educatiu,
de sostenibilitat, d’adaptació
al territori, i sobretot com a
reservori de biodiversitat silvestre i cultivada”.
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#latevaveu
Vist a un portal immobiliari: “Pis en venda, blablabla. La comunitat no permet mascotes”. Jo no
tinc mascotes, però és legal que una comunitat
de veïns no les accepti?

David Serarols @dserarols
L’altre dia vaig conèixer un noi que em va dir
que feia un doctorat. Li vaig demanar pel tema
i em va dir que no ho entendria perquè era de
física i era molt difícil. Soc graduada en física.

1

Tres camions de Creu Roja
surten de Tous cap a Ucraïna amb ajuda humanitària

àvia centenària
2 Nova
a Igualada

als 69 anys Joan Balada,
3 Mor
qui va ser president del Cineclub Ateneu

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

#210 Jesús Miguel Juárez Tamayo

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

(La utòpica) Finalitzen tots els conflictes armats arreu del món i es consolida la pau
mundial.
(La municipal) Sta. Margarida de Montbui es converteix en municipi referència en bons
llocs de treball, en la millor qualitat de vida dels seus habitants i els que més es preocupen
pel futur i el medi ambient de tota Catalunya.

@abelsant.photo

Hacker que intentaves pispar-me el compte bancari amb un SMS en castellà, quan ho tinc tot
configurat en català: aprèn idiomes, potencia el
teu negoci.

Xavier Bermúdez @xavibermudez

FOTO: Cesc Sales

Jesús Miguel Juárez Tamayo, de sempre
Schummi. Nascut un 28 de novembre
del 1975. D’Igualada i des dels 12 anys a
Sta. Margarida de Montbui, d’on ara en
soc l’alcalde. Llicenciat en Història per la
UAB i, com la formació és ad eternum,
estudiant IOC d’un grau a distància de
desenvolupament d’aplicacions web. Ben
casat des del 2005, pare de 2 fills antònims.
Polifacètic, sempre tocant més tecles que
un pianista. TrustBuilder, la confiança
en les persones és el motor del món i les
amistats, la família que tu tries. No podria
tenir un pare i una mare millors i, la figura
que més admiro, el meu germà. La política
municipal necessita la implicació de tots
els veïns i veïnes, per a tot. L’Ajuntament és
la casa de tothom i, com diria l’escriptor francès, prefereixo els errors de l’entusiasme a la
indiferència de la saviesa. Escoltar és un plaer, mai una obligació. Montbui, #LoveYou2.

#latevaveu

Mariona Colomer @mcolomerr

Fa quatre anys que faig temes d’educació (!!!!)
i em segueix al·lucinant la bel·ligerància, el to
maleducat i les formes amb què s’expressa gent
del sector. Per sort, són pocs, però són i fa molta
llàstima. Au, ja ho he dit.
Laia Vicens @laiavicens
El 10/10/21 vaig comentar l’estat d’algunes baranes a #Igualada i una d’elles era, la que anava del
pàrquing del Infinit fins el pont de Fátima. Dons
avui he obs. com s’està arranjant.

Daniel Macia Marti @Macia_daniel
Ara que els preus del combustibles estan pels
núvols tindríem de promocionar la mobilitat
sostenible,amb colocacio de punts de recàrrega per a coches elèctrics a les zones blanques
d’aparcament de @ajigualada , com ho veus @
marccastells?
Albert Tossal Camps @alberttossal
Amb la que està caient a nivell econòmic (i lo
que vindrà) el @govern deu estar tan calladet
perquè tots els seus membres deuen haver anat a
portar armes personalment a Ucraïna? O estan
ben amagadets com les ratotes que són?
Toni Marlès @tonimarles

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

@angel_1471

@crip_hostaletsdepierola
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economia i empresa
ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

La farmacèutica @AstraZeneca escull Barcelona per instal·lar-hi un
nou hub de desenvolupament de medicaments per a malalties rares.
Una molt bona notícia que consolida el sector de la salut, que ja representa el 8,7% del PIB i segueix creixent, com a motor econòmic del país.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

El 80% de les empreses de l’Ibex no compleixen amb els requisits de la igualtat
de gènere del Codi de Bon Govern de la CNMV. Font: @bsm_upf @PalauErola

La otra cara del empleo USA. “Los salarios están subiendo, pero también la inflación. El salario mínimo no se ha tocado, los horarios siguen siendo malos.

“S’ha avançat molt en la reclamació de
millores socials i laborals per les dones
treballadores, encara queda un llarg camí
per recórrer”.
Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

Marta Calzada i Pagès
Sòcia-Gerent de Finques Rambles

Vols saber el grau de maduresa
organitzativa de la teva empresa?

U

n dels models que ens agrada més explicar i que serveix com a guia per tal d’assolir organitzacions amb un
molt bon rendiment és el següent:

1. La teva organització dedica més de
16 hores a l’any al procés de reflexió
estratègica?
2. Diries que la plantilla coneix l’estratègia?
3. Els processos de la teva empresa són
coneguts, s’apliquen i es van millorant?
4. Tothom te clares les seves responsabilitats?
5. S’han definit indicadors (KPIs) i es
fa el seguiment adequat?

Aquest model ve a dir que les organitzacions que funcionen millor tenen
tres elements necessaris, tot i que segurament no suficients:
1. Visió estratègica. Compartida i comunicada per tota l’organització
2. Rols i processos. Tot el personal de
l’organització sap quina és la seva responsabilitat i què se n’espera
3. Bon ambient. Com a resultat de tenir els dos punts anteriors de la forma
més adequada possible
En base a aquest esquema, us proposem un petit exercici per poder avaluar, de forma simple, quin és el grau
d’assoliment dels elements anteriors a
la teva organització.

6. Els sistemes informàtics cobreixen
més del 75% dels processos de l’organització?
7. Diries que hi ha un bon ambient de
treball?
Per poder trobar un valor a l’enquesta,
puntuarem el “sí” amb 5 punts i el “no”
amb un 0
Si el resultat final està proper al 35
punts, seguiu així!
Si el resultat està entre els 20 i els 35
punts, teniu marge de millora. Cal
veure en quins punts
Tota puntuació per sota de 20 pot voler dir que has de revisar moltes coses
Juguem?

La nena de la font

D

imarts 8 de març, és d’hora
i baixo cap al centre d’Igualada esquivant el trànsit
matinal d’escoles, transportistes i altres companys que tenen la
mateixa dèria per anar cada dia a treballar. Agafo l’avinguda Balmes, giro per
avinguda Gaudí, continuo avall fins a
la d’Àngel Guimerà, el gran Guimerà
que em porta cap a la seva terra baixa
-o així m’agrada a mi veure-ho, i que
bé s’hi està-, fins que, finalment, ja soc
al capdavall de la Rambla Nova, i just
abans de girar cap a la plaça de la Creu,
li dic bon dia amb la mirada a aquella
nena de bronze amb dues trenes que,
amb subtilesa, intenta empènyer una
font amb forma de gran bola de granet.
Escrivint aquest article vull parlar sobre el paper de nosaltres, les dones, al
meu sector, l’immobiliari, caracteritzat històricament per un marcat protagonisme masculí. Ja sabeu, això de la
propietat, els béns arrel, la construcció
i, no ens enganyem, els negocis en general, han estat sempre cosa de testosterona. Evadint els retrets que podria
fer, sense perspectives de futur, el cert
és que de mica en mica, i tan subtilment com la nena de la font comença a
fer ballar la gran roca, ens hi hem acabat fent un lloc.
En aquests escrits, s’acostuma a proporcionar al lector dades empíriques
que així demostrin les afirmacions que
s’hi aboquen com, per exemple, que
l’any 2019 el 45% de les operacions
immobiliàries en l’àmbit nacional les

vam tancar dones, o que, avui dia, ja
sumem un 32% del total dins del collectiu d’APIs (Agents de la Propietat
Immobiliària). Ara bé, i sense deixar
de celebrar l’anterior, la notícia no és
-ni ha de ser-, que per fi la cosa està
canviant sinó que encara no ho ha fet,
igual que la nena dansant subtilment
al voltant de la font no ens ha de fer
perdre de vista la gran roca de granet
que tenim al davant.
Si bé, sense cap mena de dubte, s’ha
avançat molt en la reclamació de millores socials i laborals per les dones
treballadores, encara queda un llarg
camí per recórrer, tant com que l’anteriorment esmentat 32% de representació femenina dins els APIs fa deu anys
que no avança, com que només un 9%
de càrrecs directius del sector els ocupem dones o com que, per difícil que
sembli de creure, continua existint un
11,5% de bretxa salarial entre dones i
homes -i cal dir que el sector immobiliari és un dels sectors on aquest indicador és més baix.
Ja per acabar i sense ànim d’allargar-me, com deia, avui dimarts 8 de
març, Dia de la Dona, el celebrem,
com no pot ser d’altre forma, treballant. Jo, en particular, tant des de
Finques Rambles com des de la junta
de la Unió Empresarial de l’Anoia i,
en especial, amb la comissió de dones empresàries i emprenedores de la
UEA Inquieta, per acabar de treure’ns
del damunt aquesta gran roca que ja fa
molt, massa, que dura.

LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA
ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC

COL·LABORA-HI!

WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

Dos anys de covid: 686 morts, 34.000 casos confirmats i més
de 220.000 dosis de vacuna administrades
MARC VERGÉS / LA VEU

E

l 25 de febrer de 2020
es va detectar el primer
cas de covid a Catalunya, el 9 de març de 2020 es
publicava el primer cas confirmat a l’Anoia i el 12 de
març es decretava el tancament de la Conca d’Òdena en
el primer focus de la pandèmia a l’estat espanyol. El virus
va entrar amb virulència a la
comarca i en dos anys, fins
l’actualitat, ha capgirat tots els
àmbits de la societat, incloent també el sistema sanitari.
En aquest període, a l’Anoia
s’han confirmat 34.105 contagis de coronavirus i s’han
lamentat 686 defuncions.
D’altra banda, la campanya
de vacunació iniciada a finals de 2020 ha avançat a
bon ritme, ja s’han administrat més de 220.000 de dosis
i s’ha assolit una immunització del 77% de la població en
pauta completa.

Casos confirmats
34.105

PCR Fetes
169.009

Dos anys de covid a l'Anoia
TAR fets
Visites atenció primària
101.106
180.966

Ingressats
16.651

Defuncions
686
Font: dadescovid.cat

En el transcurs de tota la pandèmia, el nombre de casos
ha estat fluctuant, registrant
diferents pics per cadascuna
de les sis onades. Però així
com durant les onades del
primer any de la pandèmia
hi va haver els índex de mortaldat més alts, la vacuna va
frenar aquesta tendència. Segons explica la delegada de
Salut al territori, Imma Cervós, “la pandèmia ha viscut
una abans i un després de la
vacuna. I en aquests darrers
mesos, tot i que hi ha hagut
el moment més àlgids de contagis d’aquests dos anys, la
gravetat dels casos no ha estat
tan important per la immunització de la ciutadania”. De
fet, el màxim nombre de contagis confirmats es va produir
el 17 de gener de 2022, -du-

rant la sisena onada- dia en
què es van notificar 792 positius a l’Anoia.
Les proves diagnòstiques han
sigut l’element clau en la detecció de la malaltia. La confirmació dels casos ha permès al Servei de Vigilància
Epidemiològica pogués fer el
seguiment de la persona positiva, prosseguir al seu correcte aïllament i dels contactes
estrets i tallar les cadenes de
transmissió.
La capacitat de realitzar proves diagnòstiques ha anat en
augment al llarg de la pandèmia. Actualment, la comarca
té una major capacitat de processament de proves que durant la primera onada, a més
d’estar àmpliament normalitzades i a l’abast de tothom
mitjançant la venda de TAR

La resposta dels ciutadans a l’hora de vacunar-se ha estat molt bona, amb cues els primers dies

Av. Barcelona 168, baixos · 08700 Igualada
Tel. 93 804 74 64 · www.institutclaramunt.com

en farmàcies. Precisament en
els darrers dos anys s’han realitzat a l’Anoia més de 270.115
proves – PCR (169.009) i
TAR (101.106)- amb una positivitat mitjana del 10,2%. La
mitjana d’edat de les persones
positives a l’Anoia ha variat
en el transcurs de la pandèmia i actualment se situa en
37 anys i amb total igualtat de
positius entre homes i dones.
220.000 vacunes administrades
Una de les actuacions mes
destacades en aquests dos
anys ha sigut el desplegament
de la campanya de vacunació,
iniciada el 27 de desembre de
2020 amb l’administració de
les primeres dosis de Pfizer
als residents i treballadors de
les residències de gent gran i
al personal sanitari. Al llarg
de l’any, la vacunació s’ha estès progressivament entre la
ciutadania. El desplegament
ha suposat un gran repte organitzatiu i logístic, especialment per les característiques
de conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat
liderat pels professionals
d’infermeria amb la coordinació de l’Agència de Salut

OTORRINOLARINGOLOGIA,
LOGOPÈDIA I NUTRICIÓ

Pública i ha comptat també
amb la participació d’equips
d’infermeres voluntàries que
ja van començar a tenir un
paper clau en la vacunació a
les residències. En total s’han
administrat més de 220.000
dosis a l’Anoia RSCC i s’ha
assolit una cobertura en pauta completa del 77%.
Hospitals i atenció primària
Pel que fa a la incidència
hospitalària, en el transcurs
d’aquests dos anys, fins a
principis de març de 2022,
l’Hospital d’Igualada ha registrat 16.651 ingressos per
coronavirus. En el conjunt
de la pandèmia, el dia amb
més defuncions per covid a
la comarca va ser el 24 de
març, en la primera onada,
quan es van confirmar 21
morts.
A l’atenció primària, els seus
professionals s’han convertit
també en una peça fonamental en la lluita contra la pandèmia. Una mostra de la tasca realitzada és que des del
mes de març del 2020 fins a
l’actualitat els CAP d’Atenció
Primària de la comarca han
registrat 180.966 visites relacionades amb la covid.

Tel. 93 803 09 47
info@farmaciaadzet.com
Av. Barcelona, 9
08700 IGUALADA
633 660 014

Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus

farmaciaadzet

SEMPRE AL
TEU COSTAT

farmaciaadzet

Del confinament a la vacunació
Poc més de nou mesos van
passar entre el confinament perimetral de la Conca
d’Òdena i l’inici de la vacunació. Segurament son els dos
moments clau d’aquesta pandèmia, les imatges més gràfiques de com de complicada
era la situació al març del
2020 i el començar a veure la
llum al final del túnel.
Tot i això, la vacunació no
ha solucionat encara tots els
problemes i si bé és cert que
poc a poc ens anem apropant
a allò que entenem per una
vida normal, la vida prepandèmia, les mascaretes encara
ens recorden que la situació
no està del tot superada.
La vacunació a l’Escorxador
es concentra a dimarts i dimecres
Els punts de vacunació poblacionals s’han reordenat
aquesta setmana per ajustar-se a la demanda existent.
Aquesta punts es mantenen
per poder donar cobertura
a la població no vacunada o
bé a la població adulta i infantil que necessita acabar la
pauta de vacunació o administrar-se una dosi de reforç.
Tres de cada quatre anoiencs
ja ha rebut la dosi de reforç
i ha completat la pauta de
vacunació. Per això l’interès
en la vacuna ha baixat molt
en les darreres setmanes tot
i que continua sent molt important tenir la pauta completa per garantir una cobertura contra la infecció.
Des de dilluns, els horaris dels
punts de vacunació poblacionals se centralitzaran en un
o dos dies setmanals. A l’Escorxador d’Igualada son els
dimarts pels adults i els dimecres pels infants.
Igualment, la vacunació oportunista també es manté en els
centres d’atenció primària.

C/ Piera 3, Igualada
938045802 - 691590613
@xarcuteria_ibanez

de 8:45 a 20:45 h, de dilluns a dissabtes (excepte festius)
636 480 200

Alba Vergés: “Si no fos igualadina hauria estat més fàcil d’explicar
el confinament, però igual de difícil de decidir”
MARC VERGÉS / LA VEU

L

a igualadina Alba Vergés va ser una de les
cares més visibles de la
gestió de la pandèmia en el seu
primer any. Com a consellera
de Salut va haver de prendre
i explicar algunes de les decisions més transcendents. Dos
anys després parlem amb ella
per conèixer com ho va viure
des d’una vessant més personal.
Han passat dos anys ja de
l’explosió de la covid a casa
nostra. Li han passat ràpids
o lents?
Mires enrere i dius: “ja han
passat dos anys?”. Però realment han passat moltes coses
en aquests dos anys. No sé dir
si ha passat ràpid o lent.
Fent retroespectiva. Com
recorda el dia 12 de març
del 2020, quan s’anuncia el
tancament perimetral dels
quatre municipis de la Conca d’Òdena?
Aquella setmana comença
d’una manera i acaba d’una

altra totalment diferent. A
l’inici hi havia casos puntuals
a Igualada, molt en compta-gotes. El que vam veure
aquella setmana era una cosa
totalment diferent. Allò que
ens explicaven des d’Itàlia ho
vèiem clarament aquí.
D’un dia per l’altre creixia tant
que el dia 11 de març ens vam
trobar amb l’alcalde Marc
Castells al Departament de
Salut i ja es veia clar que quelcom diferent estava passant
aquí que no ho teníem a la
resta del país. No imaginàvem
que acabés sent una cosa tan
generalitzada.
La decisió de tancar perimetralment es va prendre
el mateix dijous o ja s’estava
madurant dies enrere?
El dimecres vam decidir que
continuaríem pendents de
l’evolució de cara a l’endemà.
Dels primers 5 casos, que es
confirmen el dia 9 de març, es
passa als 13, 22 i 55. Creixien
exponencialment. I aquests
eren els casos que vèiem.
Molts no els podíem detectar
en aquella època

Com va viure la roda de
premsa per anunciar el tancament perimetral de la
Conca?
Crec que és la roda de premsa
més complicada que mai he
fet. No tant per mi personalment, que també, sinó perquè s’anunciava una decisió
que no havia pres mai ningú
abans. Després de dos anys
potser ho veiem una mica diferent, però demanàvem a la
gent quedar-se a casa, sense
poder entrar i sortir del municipi, coses que són bàsiques.
A més, ho fèiem per un motiu
el qual encara hi havia molta
incertesa al darrere.
Va ajudar o dificultar la seva
acció el fet de ser d’aquí?
S’havia de fer. Si hagués sigut
d’un altre lloc potser hauria
estat més fàcil d’explicar, però
igual de difícil de decidir.
Sembla fàcil haver-ho d’explicar però no ho és.
De fet es va emocionar durant la roda de premsa i això
li va comportar crítiques.
Com se les va prendre?

Tot aquest debat el vaig conèixer més tard, no vaig poder ni
entrar-hi. Després de prendre
la decisió no és que s’acabés la
feina, sinó havíem de seguir
l’evolució a tot el país. Hi havia tanta feina que no estàs
per això. La gent qüestiona les
emocions i jo crec que hi han
de ser. Ara que parlem molt
de la Salut Mental, crec que
no les podem negar, aquestes
emocions. El que no poden
fer és no deixar-te decidir, i
això com es va demostrar, no
va passar.
Amb el pas dels mesos de
gestió de la pandèmia va notar el desgast?
No ho crec, no. Anàvem tant a
tope que era impossible abaixar els braços o parar. Fèiem
rodes de premsa diàries, reunions des de primera hora del
matí fins les tantes de la nit.
Dins de la gestió de totes les
coses, però, intentava trobar
un mínim d’espai per trucar a
la família i veure com estaven.
Vostè no podia entrar a
Igualada.
No vaig poder, no. I de la família es van contagiar tots. El
meu marit estava sol a casa
i va estar alguns dies trobant-se bastant malament,
amb una nena d’un any i un
nen de set anys, que va ajudar
molt.
La meva mare ho va passar
sense complicacions, però al
meu pare el van ingressar, en
un moment en què tot pujava
i res frenava. Hi ha moments
que penses el pitjor, però per
sort no va haver ni d’arribar
a l’UCI.
Vam passar de no haver sentit mai la paraula epidemiòleg a què ocupessin tots els

espais mediàtics. Va costar
gestionar el soroll mediàtic.
Estàvem molt ocupats en què
la comunicació del Departament fos la que més confiança donés a la gent. Explicar el
que sabíem i també allò que
no sabíem. Volíem ser molt
transparents i conscients que
darrere de totes les dades que
donàvem hi havia persones.
Amb la vacunació semblava
que s’acabaria la pandèmia.
Ha estat el gran canvi, que
demostra la importància de
la recerca científica col·laborativa. Les dues primeres
onades van ser sense la gent
vacunada i en la tercera ja hi
havia els primers vacunats.
Amb l’inici de la vacunació
hi havia il·lusió. El primer
dia, molt simbòlic, vam repartir les 1.000 vacunes que
teníem per tot el país.
I el moment en què s’accelera la vacunació és quan
deixa de ser consellera. S’ho
esperava?
Nosaltres treballàvem per
continuar i seguir al departament de Salut. Vam marxar a finals de maig amb un
percentatge de vacunació altíssim dels més vulnerables
i amb la tranquil·litat que la
pandèmia anava de baixada. I
crec que els canvis al departament s’acaben notant, amb
la quarta onada de l’estiu les
coses no anaven tan rodades.
Hauria fet coses diferents?
Des del punt de vista sanitari
sí. Els contagis eren d’aquells
que encara no s’havien vacunat i no es va tenir la rapidesa que vam tenir en altres
onades per protegir més
l’Atenció Primària i no collapsar el sistema.
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Rosa Planesas: “Hem de continuar endavant prevenint
la covid-19, sense oblidar tot el que hem après”
NOELIA GARCIA / LA VEU

L

a Rosa Planesas és infermera i directora del
Servei Català de la Salut del sector de l’Anoia. Dos
anys després de l’arribada de
la covid-19 a la Conca d’Òdena, parlem amb ella amb la
mirada al futur per conèixer
les seves sensacions així com
el camí de la sanitat, els Centres d’Atenció Primària i el
coronavirus.
Després de dos anys convivint amb la covid-19, com
creus que avançarem?
Em sento incapaç de dir cap
a on va la covid-19. Cada
cop que hem pensat que ja
ho havíem aconseguit ens ha
tornat a enganxar una onada. La societat té la sensació
que la covid s’ha acabat, i en
part, és normal perquè tenim
ganes de fer coses diferents,
ganes de normalitat, però no
ens hem d’oblidar que encara
convivim amb aquest virus.
Com definiries ara mateix la
situació de la covid-19?
Ara estem en una nova fase
de covid: la de prevenció. Podríem dir que el 2020 va ser
el principi i la lluita, el 2021,
any de vacunes i respostes, i
ara ens encaminem cap a un
tercer any de prevenció i normalització.
En aquest moment, encara
no sabem si podem parlar de
post covid, però sí que busquem una nova normalitat
on incorporem tot el que hem
après en dos anys.
Les farmàcies han jugat un
paper molt important durant aquesta sisena onada.
Les oficines de farmàcia han
fet un gran esforç que se’ls ha
d’agrair. Amb la sisena onada

l’Atenció Primària no donava
l’abast i tenir més mans ens va
ajudar moltíssim. També ens
van ajudar molt amb els grups
escolars, amb la gestió de
supervisió i enregistrament
dels resultats. Les farmàcies
ja ajuden en serveis comunitaris com ara els cribratges
de càncer... En definitiva, ja
tenen una experiència prèvia
i amb la covid s’ha obert una
finestra que qui sap fins a on
arribarà...
Amb la covid-19 les gestions telemàtiques han crescut amb força, com n’és un
exemple La Meva Salut...
La covid ha estat una oportunitat per veure que no cal que
tot sigui presencial. Davant
d’aquesta pandèmia el departament ha accelerat el funcionament de La Meva Salut. Al
cap i a la fi, és una aplicació
molt útil amb la qual es poden fer consultes, demanar
certificats, gestionar baixes...
Abans de la covid-19, ja es
parlava de desburocratitzar la
sanitat, i amb la pandèmia es
va accelerar aquest tràmit.
Però hi ha molts usuaris que
encara no s’acostumen a les
visites o les consultes per telèfon...
El sistema sanitari durant
molts anys ha estat molt paternalista, amb un tracte de
tu a tu. En alguns casos s’omplia l’agenda de visites per
tràmits com ara agafar un paper, i això també col·lapsava
el sistema. Amb el pas d’ampliació a gestions telemàtiques es gestionen molt millor
les visites i com sempre hem
fet, garantim l’accessibilitat i
la qualitat al servei a tothom.
Amb la covid-19, els CAP
han canviat les seves activi-

tats. Quin futur es preveu
per aquests espais?
Com les dades de covid-19
ara són molt millor i han disminuït, l’objectiu dels CAP és
començar a reprendre l’activitat ordinària: poder tornar
a fer proves, diagnòstics, cribratges, seguiments...
Pel que fa al servei sanitari
general, crec que en els anys
vinents anirem veient canvis
en el model sanitari actual,
de fet ja s’estan veient. Parlem per exemple de la creació l’Agència de l’Atenció
Integrada Social i Sanitària,
això vol dir que haurem de
treballar de la mà d’agents
socials, com ara amb els serveis geriàtrics. De la mateixa
manera, haurem de fer feina
conjuntament amb altres Departaments, com ha estat el
cas dels últims mesos amb el
Departament d’Ensenyament
a causa de la sisena onada que
va toca de ple les escoles.
A la Conca d’Òdena, amb
relació als centres d’atenció
primària, s’estan patint els
canvis en els serveis de la
medicina pediàtrica...
Des de CatSalut sabem que és
un tema sensible i que s’està
tractant. Des del 2019, s’estava treballant en la remodelació de la pediatria territorial.
Hi ha una manca de professionals, i amb els pediatres
no hi ha excepció. Amb l’arribada de la covid-19, necessitàvem molt d’espai als centres d’atenció primària, per
aquest motiu el 2020 es van
concentrar tota l’activitat pediàtrica al cap de Vilanova
del Camí, perquè disposava
dels espais necessaris. En tot
moment s’ha garantit el servei i l’accessibilitat a la població pediàtrica, l’únic que en

un altre espai. A més, si hi ha
una urgència qualsevol centre primària l’atendrà. S’està
actuant per apostar per la pediatria territorial i per centralitzar-la. Encara estem sortint
de la sisena onada i necessitem reubicar els serveis.

sisena ha tornat a trastocar la
normalitat de manera greu i
s’ha vist reflectit en el paper
dels professionals sanitaris.
També agrair al personal de
neteja, manteniment, transport... Al final, és un treball
en equip.

Com es troba la situació actual dels professionals que
conviuen dia a dia amb la
pandèmia?
La covid ens ha ensenyat que
és possible aconseguir moltes
coses, a treballar coordinats,
amb generositat i arribant
fins als límits. Aprofito per
agrair a tots els professionals,
tant els que han estat en primera línia com els que des
de darrere hi han aconseguit
que tot funcionés. Gràcies
a ells també hem assolit tasques importantíssimes com
ara els calendaris de planificació, els que s’encarregaven
de portar-nos els epis, els qui
estableixen els protocols...
Algunes onades no havien
estat tan dures, però aquesta

M’agradaria també remarcar la part dels professionals
que han fet tota l’anàlisi de
les dades de la covid així com
la part de la vigilància epidemiològica. Aquestes figures
s’han encarregat de crear un
teixit de dades que ara ens
permet tenir una visió global
de la situació. Són feines que
també han continuat treballant aquests dos anys sense
descans.
En general, cal remarcar que
els professionals també són
persones, i han patit no només un cansament físic sinó
físic i emocional. A més, la
covid-19 va ser una novetat
per a tothom i els inicis van
ser molt durs.

· Manteniments industrials
KNOW-HOW
· Serveis domèstics
40 anys
· Organitzadors professionals
d’experiència
· Tractaments amb ozó
· Treballs de jardineria
·Venda i subministrament de sistemes i productes higiènics 93 803 64 66

S E B A S TI A N - 1 P a u M u n t a d es , 46 - I g u a la d a - Tel/ 9 3 803 3 1 75
S E B A S TI A N - 2

M a s q u ef a , 2 1 - I g u a la d a - Tel/ 9 3 805 12 87

S E B A S TI A N - 3

P g . d ’ A u r è li a C a p m a n y , 15 - V i la n o v a d el C a m í - Tel/ 9 3 807 06 14

W H A TS A P P P E R C O M A N D E S
C/ P A U M U N T A DE S 6 1 5 6 3 8 5 1 3
C/ M A S Q U E F A 6 1 5 6 3 8 5 1 4
V I L A N O V A DE L CA M Í 6 1 5 6 3 8 5 1 5

Dr. Xavier Cantero, metge de família: “La covid es quedarà
entre nosaltres i hem d’aprendre a conviure-hi”
REDACCIÓ / CRISTINA ROMA

I ara, el sentiment que tinc
és diferent, és una sensació
una mica com un estrès posttraumàtic. Tens la sensació
de tenir moltes petites ferides
que no s’han acabat de curar.
I una de les angoixes que ens
volten ara a la Primària és
com tornem a fer de metges
de família, no només de metges de família en covid.

E

l Dr. Xavier Cantero és metge de família al CAP Igualada
urbà i recentment ha rebut
el reconeixement de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària
(SEMFYC) per la seva implicació en la lluita contra la
covid-19 des del minut zero,
en el confinament de la Conca d’Òdena, en concret des de
l’hospital de campanya que es
va instal·lar davant del Centre
d’Atenció Primària Igualada
Urbà.
Ara que fa dos anys de l’inici
de la pandèmia i del confinament de la Conca, parlem
amb ell tot fent-ne un repàs.
Ara que fa dos anys de l’inici
de la pandèmia, mirant enrere, què et ve al cap?
La veritat és que després de
dos anys, en què ningú pensava que la pandèmia durés
tant temps, fent una mica de
retrospeciva, recordo ja haver
llegit algun llibre d’experts en
pandèmies que diuen que per
arribar a una “normalització”
de la malaltia es podria tardar cinc anys, i ara tot just en
portem dos...
Avui dia tinc assumit que
haurem de conviure amb
això, amb les pujades i baixades de la malaltia. Per altra
banda tinc com dos sentiments: al principi de la pandèmia -durant gairebé dos
mesos- en l’arribar a casa el
primer que feia era despullar-me a l’entrada i passar per
la dutxa. Em posava el pijama
i m’asseia amb la meva família a fer veure que parlàvem
d’altres temes. Actualment el
sentiment és: quan podrem

recuperar allò que hem perdut? tot sabent que hi ha una
part que no la recuperarem
i això em provoca un sentiment de dol.
Al principi era diferent, paties
per la gent, per com ho estava passant, era un sentiment
molt mèdic i, malgrat que
acabaves molts dies plorant, a
la vegada tenies el sentiment
que érem molt útils.
L’Atenció Primària ens vam
arromangar de seguida per
posar-nos per feina. Si el dia
12 de març de 2020 tancaven perimetralment la Conca
d’Òdena, el dia 23 ja teníem
la carpa muntada davant el
CAP i el 24 ja estàvem fent
ecografies pulmonars, que va
ser un aprenentatge nou. El
dia 27 de març començàvem

a fer cursos d’ecografies per a
equips sanitaris d’altres llocs
i encara en continuem fent.
Són uns cursos que exportem
fins i tot a altres països.
Mirant enrere penso que el
fet de tancar la Conca d’Òdena ens va ser fins i tot positiu
perquè ens va obligar a posar
tota la carn a la graella a nivell professional, ens va servir
per aprendre molt, per estudiar molt.
També veig que ha estat espectacular i positiva la capacitat de treball en equip que
hem tingut a la Primària,
començant per l’administratiu sanitari, les auxiliars d’infermeria, les infermeres i els
metges. L’Atenció Primària
hem estat un mur de contenció davant la malaltia.

Haurem d’aprendre a conviure amb la covid, a partir
d’ara?
Mira, al principi es parlava
molt de les UCIs, de les seqüeles que deixa la malaltia,
dels morts (pensa que els
primers mesos hi havia dies
que teníem 6 o 7 persones
que s’havien mort al domicili). Però després, al cap d’un
temps, apareix una persona a
la consulta i em comenta que
feia tres mesos que havia passat la covid i encara es trobava malament: la PCR encara
positiva, febrícula, i això et
fa pensar: com es comporta
aquest “bitxo”? I apareix el
tema de la covid persistent.
Per altra banda hem de veure
com acceptem l’entendre que
la covid es queda i com això
ho incorporem a la nostra
tasca de sempre de la medicina de família. Els equips sanitaris, la societat científica, els
pensadors, ja estan elaborant
documents de com s’ha d’organitzar l’Atenció Primària a
partir d’ara i com s’hi incorpora aquesta covid. Això ja
ho havíem començat a fer i
l’arribada de l’òmicron va ser
un cop fort, perquè se’n va
anar una part de la tasca feta
en orris; va ser un cop molt
fort per als professionals de la
salut.
Hem d’assimilar que la covid,

a partir d’ara, es mantindrà
en una situació d’estabilitat
pandèmica. És un virus i fins
ara no hi ha cap medicament
que curi cap mena de virus,
només hi ha tractaments palliatius. Hem de tenir clar que
es quedarà entre nosaltres
i haurem, de conviure amb
ella.
Les vacunes han estat fonamentals per al control de la
malaltia?
Penso que el que ha fet l’Atenció Primària amb el tema de
la vacunació és excepcional
i tots els que hi estem treballant hi hem estat implicats.
Les vacunes han demostrat
que són eficients en moltes
malalties i ara només cal que
es vagi fent millores de les vacunes per permetre anar palliant els efectes de la covid.
L’Atenció Primària, com
sempre, ha estat i està al peu
del canó. Us heu sentit valorats?
L’Atenció Primària ha tingut
la capacitat d’organitzar-se i
reorganitzar-se cada vegada
que hi ha hagut un entrebanc
per sempre estar al peu del
canó. Tenim molt clar que
nosaltres no podem tancar.
Al començament tothom ho
entenia tot i a Igualada -que
és el lloc que jo conec- el
comportament de la gent ha
estat excepcional; però després de dos anys la població
està molt cansada i arriba un
moment que quan els canvien
una visita per tercera vegada,
la gent s’enfada, és normal.
Les visites als CAP tornaran a ser com abans o algun
dels canvis fets en pandèmia
quedaran?

OBERTS DE DIMECRES A DIUMENGE
CAPS DE SETMANA MENÚ A 30€
ENTRE SETMANA MENÚ A 19€
ESPAIS PRIVATS · ZONES AJARDINADES

Dimecres a diumenge de 13 a 16 h · Divendres i dissabte de 20 a 23 h
93 804 91 64 · info@grupjardi.com · www.elkubb.cat
Avinguda Camí Ral, 4, 08700 Igualada, Barcelona

COVID: 2 ANYS |

Divendres, 11 de març de 2022

27

“Aquests dos anys s’han fet moltes coses bé, el que ha sigut dolent
ha estat la pandèmia”
L’Atenció Primària tenim ganes de poder tornar a fer la
nostra feina, per la qual estem formats i és el que ens
agrada. A Igualada estem tirant endavant projectes nous,
estem treballant en com ens
organitzem a parir d’ara. Per
exemple, l’e-consulta es quedarà perquè segurament hagués arribat igualment amb el
temps i la pandèmia no va fer
res més que accelerar-ne l’arribada. Als professionals ens
agrada molt la presencialitat
però el que et permet l’e-consulta és fer bé la presencialitat perquè filtra els temes
en què no és necessària. Ara
hem d’organitzar dins de les
agendes com encabim i coordinem la presencialitat i la no
presencialitat perquè ambdues siguin el màxim de ràpides
possible en resposta.
En l’àmbit personal penso
també que la comunicació
via telèfon, que ja s’anava fent
abans, hem de replantejar-la i
veure què es pot fer per telèfon i què no.
Ara és el moment de fer valdre la figura de l’administratiu sanitari, una figura que
ha guanyat molta autonomia
i importància aquests darrers
temps i que l’ha de continuar
tenint, perquè hi ha tasques
que el metge no cal que faci
i fins ara feia, i que l’administratiu sanitari és el professional preparat per fer-les. La
situació ideal és que cada persona tingui assignats un grup
sanitari compost per metge,
infermera i administratiu.
Fent una mica de retrospectiva, què creus que s’ha fet
bé i que no tan bé durant
aquests dos anys?
Crec que el que es va fer bé
en un inici va ser el confinament, va ser una bona decisió
i ens va permetre treballar en
clau Conca, centralitzar-ho
tot a Igualada i que pediatria
es traslladés a Vilanova per
separar-la. També penso que
la carpa medicalitzada que es
va instal·lar davant del CAP
va ser una bona decisió així
com la capacitat de fer ecografies pulmonars. Jo diria
que fer-se, el 90% de les coses s’han fet bé. Altra cosa és
que ens va venir una pandèmia que era molt dolenta, feia
cent anys que no hi havia una
pandèmia, produïda per un
virus que no coneixia ningú.
No hem de perdre-ho de vista

perquè sempre és molt fàcil
criticar.
És veritat que en algun moment vam anar a batzegades,
donant una sensació d’immediatesa: avui tenies un protocol, demà un altre... Però cal
pensar que tots els protocols
es van començar a fer des de
zero, no coneixíem el que teníem a sobre.
Jo hauria demanat, això sí,
tenir proves abans a la Primària: vam tardar molts dies
a tenir PCR, tenint en compte
que a la carpa fèiem el mateix
que es feia a l’Hospital i allà
en tenien i nosaltres no.
Posats a demanar m’hagués
agradat també que la vacunació hagués arribat una mica
abans, però cal dir que després s’ha fet molt bé.
I una utopia: hauria preferit
tenir els coneixements que
tinc de la covid ara, tres mesos abans que comencés la
pandèmia.
Però, en definitiva, penso que
a l’entorn que conec, que és el
que de la Conca, hem intentat
fer les coses el màxim de bé
possible, a tots els nivells.
D’aquests dos anys destacaria:
el treball en equip, la capacitat de la Primària de reinventar-se, l’actitud de la població,
la paciència que ha tingut,
l’aprenentatge i ús de la virtualitat, la reorganització que
ara farem a la Primària, l’organització per la vacunació
-que ha sigut brutal-. També
destacaria el suport que ens
ha fet els mitjans a la Primària, veient la importància que
hem tingut.
En resum: el dolent ha estat la
pandèmia.
Aquests dies s’està parlant

de treure les mascaretes de
les escoles i posteriorment
a la resta de llocs. Ens estem
precipitant?
És evident que el coronavirus
fins ara ha demostrat que en
els nens és molt lleu i ha demostrat que, en determinades
franges d’edat, que els nens
portin la mascareta tal com
s’hauria de portar per ser segura, és molt difícil i hem de
ser realistes. Estic d’acord en
què l’escola pot ser un àmbit
de contagi però no sé si és un
gran àmbit de contagi, hi ha
altres àmbits que han demostrat ser més contagiosos.
En l’àmbit personal, crec que
a l’exterior es pot anar sense mascareta (a no ser que
hi hagi una aglomeració de
gent), penso que les escoles
han de tenir un tracte especial i s’ha de treure la mascareta, tot tenint en compte
que aquells nens més fràgils
s’hauran de valorar individualment, tal com es feia amb
els constipats i les grips anteriorment.
I sobretot, el que hem d’entendre i ser més curosos és que
si estem malalts ens hem de

quedar a casa perquè com a
societat hem de ser més solidaris, pensar que les malalties
infeccioses s’encomanen i que
si anem a treballar o portem
al nen a l’escola, perjudiquem
els altres. Això és aplicable
no només amb el coronavirus sinó amb qualsevol altra
malaltia vírica que podem tenir. I també agafar el costum,
que si no ens podem quedar
a casa, posar-se la mascareta,
no per protegir-te a tu sinó
als que t’envolten.
La mascareta s’ha de convertir en una eina de responsabilitat individual.
Encara no estem sortint
d’aquesta crisi sanitària
mundial que entrem en una
crisi bèl·lica. Des de l’Atenció Primària esteu detectant
un augment dels problemes
psicològics? La gent té por?
Fins ara ens hem centrat molt
en la pandèmia mèdica, en la
lluita contra el virus però tot
el que envolta la pandèmia, la
pandèmia psicològica ha quedat una mica en segon terme.
La gent ho ha passat i ho està
passant malament i a la gent

gran, sobretot, només els faltava una guerra... Han mirat
i continuen mirant molt la
televisió, tots els imputs que
els arriben són negatius i tenen por. I després hi ha l’altra
franja d’edat, que són els joves
que també estan patint molt i
estan molt descol·locats.
En l’àmbit general podem dir
que les persones actualment
no estem en el nostre millor
moment a nivell psicològic i
això és preocupant.
La manca de personal sanitari a l’Atenció Primària és
un llast per a vosaltres. Com
creus que es podria resoldre?
Penso que una oportunitat ara
és la de redimensionar l’Atenció Primària. Els problemes
ja venen de fa temps: la medicina familiar és una de les
més infravalorades que hi ha
i aquest dèficit no és perquè
no hi hagi gent que la vulgui
estudiar sinó que és perquè
no es generen places. Ara som
en un punt d’inflexió perquè
després de tot el que ha estat
fent la Primària aquests dos
anys ens hem d’asseure, qui
s’hagi d’asseure, i treballem
per millorar-la i que el Pla
que es decideixi es respecti
durant els anys que hagi d’estar establert, que no es canviï
cada dos per tres. El dèficit de
professionals no el resoldrem
en un any però en un temps
més llarg es podria resoldre i
és necessari fer-ho perquè en
deu anys es jubilarà més un
50% de la plantilla actual i el
problema serà molt més gran.
Hem d’aprofitar les sinergies que hi ha actualment,
ser valents i dimensionar
l’Atenció Primària d’una vegada per totes.

28

| COVID: 2 ANYS

Divendres, 11 de març de 2022

Continuem Avançant

Mercat Figueter
de Capellades

El segon diumenge de Quaresma, arriba el Mercat
Figueter a Capellades
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Mercat Figueter de
Capellades recorda
com, antigament, el
segon diumenge de Quaresma es posaven a la venda les
populars figues ensucrades.
Avui, la fira ofereix també
altres productes tradicionals i ha esdevingut una
mostra del sector industrial, el comerç i de totes les
entitats socials locals.
Els orígens del mercat
El Mercat Figueter de Capellades se celebra des de
mitjans del segle XVIII i
pren el seu nom d’una antiga fira que servia a persones
vingudes de tota la comarca
per intercanviar els productes típics del període quaresmal.
La Quaresma és un període
de temps de prop de set setmanes comprès entre Carnaval i Pasqua de Resurrecció durant el qual l’Església
té ordenats dejunis i abstinències en memòria dels
quaranta dies que Jesucrist
va dejunar en el desert.
La gastronomia pròpia
d’aquest temps es basa en
plats majoritariament el·laborats amb substitutius de
la carn, verdures i peix en
general i especialment el
bacallà, que s’ha erigit en
un dels símbols gastronò-

mics d’aquest període. A
Capellades, entre els productes propis de la Quaresma, destacaven sobretot les
figues seques ensucrades
que s’elaboraven artesanalment a cada casa.
El mercat Figueter de Capellades havia estat un espai
per a la venda d’aquestes
figues que les mestresses
de les cases havien recollit
l’estiu abans i havien assecat i enfarinat durant la
tardor i l’hivern.

El mercat avui
Avui, però, al Mercat Figueter pràcticament no hi
ha figues. Amb l’impuls del
govern municipal aquest esdeveniment s’ha convertit
en una mostra del teixit cultural i econòmic de la població, una fira que ofereix
productes tradicionals i del
sector industrial, un aparador de les diferents entitats
del poble i una festa plena
d’activitats lúdico-festives
per a tothom.
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degustacions

Mercat
figueter
de

Capellades 2o22

divendres 1 1

diumenge 13

19.00 h.
Inauguració de l’exposició
“Nosaltres”
Organitza Taula de Dones de
Capellades i Ajuntament
Museu Molí Paperer

10 h. a 20 h.
Mostra de comerç i serveis
Parades d’arreu / mostra de
comerç local i entitats de
Capellades.
Carrers i places

de març

10 h. a 19 h.
Mostra de vins i caves de
proximitat
Cellers i bodegues de la comarca
de l’Anoia i del Penedès.
Plaça Verdaguer

dissabte 12

13.00 h.
Vermut musical geganter
a càrrec del grup de folk de
l’Àngel Laguna
Pati de la Lliga

10 h. a 19 h.
Ambientació ﬂoral de carrers i
espais
Muntatges ﬂorals relacionats amb
la cultura popular catalana.
(Pl. Àngel Guimerà / Racó St. Jordi
/ Call / Safareig / Rec Corronaire).
Jardiﬂor Torres

11.00 h.
Inauguració institucional del
Mercat Figueter 2022
Amb la presència d’Ivan Besora,
President Adifolk (Associació per a
la difusió del folklore català) i de
les autoritats municipals.

12 h a 14 h.
Vermut del Mercat Figueter
Bar restaurant Dalt i Baix
Plaça Verdaguer
17 h a 20 h.
Tastet de gintònics
Bar restaurant Dalt i Baix
Plaça Catalunya

espais de joc
i familiar
11.45 h. a 12.30 h.
Passa-carrers amb la Banda de
Música de Capellades
Carrers i places
12.30 h.
Concert vermut Lemon Day
amb els grups Mendra i Tronco
Organitza The Lemon Day
Escales Piscina Blava
12.45 h.
2n. Tastet INCULCAT amb
l’actuació de grups infantils de
cultura popular de Catalunya
Organitza Adifolk
Pl. Catalunya
13.00 h.
Vermuts de bodega
Bar restaurant Dalt i Baix
Pl. Catalunya
13.15 h. a 14 h.
Passa-carrers amb la Banda de
Capellades
Carrers i places

de març

12.00 h.
Conferència: “Dorotea i
Sebastià, els gegants
centenaris de Capellades”
A càrrec de l’historiador Lluís
Ardèvol i el Mestre artesà
d'imatgeria festiva Aleix A. Vall
Teatre La Lliga

11.30 h.
1r. Tastet INCULCAT amb
l’actuació de grups infantils de
cultura popular de Catalunya
Organitza Adifolk.
Pl. Catalunya

de març

10 h. a 19 h.
3r. Ral·li fotogràﬁc - Mercat
Figueter de Capellades
(10 h. inscripcions: Pl. Catalunya)
Organitza: Agrupació Fotogràﬁca
Capellades

10 h. a 13.30 h.
34a. Edició Concurs de pintura
ràpida Joan Campoy / Premi
Capellades
Carrers i places

11.15 h.
Ball inaugural dels Gegants
centenaris de Capellades i de
les noves rèpliques Colla de
Gegants de Capellades.
Pl. Catalunya

10 h a 19 h.
Mostra de vins i caves de
proximitat Degustació de vins i
caves (2 degustacions + copa 5€)
(venda al mateix espai)
Plaça Verdaguer

13.30 h.
3r. Tastet INCULCAT amb
l’actuació de grups infantils de
cultura popular de Catalunya
Organitza Adifolk
Pl. Catalunya
17.00 h.
Espectacle familiar Antipasti..!
Cia. El que ma queda de teatre
Pl. Catalunya

18.30 h.
Espectacle “El carrer és nostre”
Cia. Always Drinking Marching
Band
Plaça Catalunya

10 h a 19 h.
Espai Playmobil
Diorames, punt de venda,
inﬂables, ﬁgures de gran format
Plaça Sant Miquel

museus
10.30 h. a 14.30 h.
Museu Molí Paperer de
Capellades
(entrada reduïda)
11 h. a 14 h.
Abric Romaní- NEAN- Parc
Prehistòric de Capellades
(entrades 2x1)

exposicions
10 h. a 14 h.
Exposició “Nosaltres”
(ﬁns el 3 d’abril. Horari MMPC)
Organitza Taula de Dones de i
Ajuntament
Primer pis Museu Molí Paperer
10 h. a 14 h.
Exposició Orígens i
Destinacions. Exposició
itinerant "2021 IAPMA Coral
Jubilee"
(ﬁns el 17 d’abril. Horari MMPC)
Sala Mirador del Museu Molí
Paperer
10 h. a 19 h.
Exposició de mobles antics
restaurats pel mestre artesà
Jesus Arana
Organitza família Arana Bisbal
c/ Pilar 11

10 h. a 19 h.
Exposició de caravanes
i autocaravanes
Passeig. Immaculada Concepció
11 h a 14 h i de 17 h a 19 h.
34è. Concurs de pintura ràpida
Joan Campoy / Premi Capellades
(del 13 al 27 de març. Horari sala
municipal d’exposicions)
Les Voltes Casa Bas

14.30 h.
Lliurament de premis del 34è
Concurs de pintura ràpida
Les Voltes Casa Bas

Xarxa de municipis
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ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, fiscal, mercantil i comptable

Anna Vallbona, presidenta de
l’Associació Capellades Comerç:
“La pandèmia ha posat en valor
el comerç de proximitat”
PIA PRAT / LA VEU

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60
E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

Esmorzars · Menú diari · Tapes
Concerts en directe · Producte km0
@lalliga1901
Horari
Diumenge a dimecres de 9h a 21h
Dijous, divendres i dissabtes de 9h a 24h

FARMÀCIA

L da. M ª T eresa G ranero Campi

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES
TEL. 93 801 23 85
/farmacia.granerocampi

Q

ui és Anna Vallbona?
Soc API i Administradora de finques a Finques
Vallbona amb oficina a Capellades i Barcelona.
Casada i mare de dues filles
de 13 anys. Els valors que
millor em defineixen són
l’empatia, la comunicació i
pro-activitat. Crec amb la
col·laboració, la unió i el treball en equip. A més d’estar
a la Junta de Capellades Comerç com a Presidenta, estic
dins de la Junta de l’ADF202
de la Torre de Claramunt i
de l’Associació de Propietaris i Veïns de Pinedes de
l’Armengol, a totes dues associacions com a secretària.
Formo part de l’Associació
Empresarial Talent Femení de la UEA inquieta i soc
delegada del Col·legi d’API’s
de la Comarca de l’Anoia.
Anna, des de quan ets la
presidenta de l’Associació
de Comerç de Capellades?
Soc Presidenta de l’Associació de Comerç i Serveis de
Capellades des de l’última
Assemblea de Socis que vam
celebrar el passat mes d’octubre.
Com es tria la persona?
La veritat és que és una
elecció molt natural. Es tria
entre tots els socis en Assemblea. El càrrec no va per
torns, és absolutament voluntari. Els voluntaris pre-

senten les seves candidatures i els socis assistents en
l’assemblea les aproven.

Tots els socis tenen dret a
pertànyer a la Junta i a ser
president/a.

Quant temps dura aquest
càrrec?
Et diré el que oficialment
marquen els estatuts. Diuen que els càrrecs són per
un període de dos anys i es
contempla la seva reelecció.
Però fixa’t si es contempla,
que l’anterior presidenta, la
Paquita Bisbal, ho ha estat
durant els últims 10 anys.

Quants associats té l’associació?
Actualment tenim 53 establiments associats.

Qui s’hi pot presentar?

Quines accions teniu pre-

Hi ha hagut gaire baixes en
els temps de covid?
Per sort no gaires, un parell
només. El Comerç i els serveis de Capellades han estat
forts!

FERRETERIA

Psg. Concepció, 28
08786 Capellades (BCN)
Tel. 93 801 11 70 - Fax. 93 801 38 27
Tel. mòbil: 607 538 657
ferreteriaxaloc@yahoo.es

c/ Pilar, 10 - 08786 Capellades
Passeig Fabra i Puig, 356 - 08031 Barcelona
938013155
info@finquesvallbona.net

TRANSPORTS BERNADET S.A.
Polígon La Barquera / Barquera,2
08786 Capellades (Barcelona)

www.transportsbernadet.com

vistes durant aquest any?
Després de tancar l’any amb
la campanya de Nadal comencem forts el 2022 amb
la campanya de Reis.
I a partir d’aquí ja gairebé
que no hem parat de campanya en campanya. Entrem
en rebaixes, les botigues al
carrer, la Festa Major d’Hivern, Carnestoltes.
Ara estem treballant de ple
en la nostra presència al
Mercat Figueter amb la collaboració i l’ajuda de l’Ajuntament.
Però quan acabem amb el
Mercat, gairebé que ja ens
posem a treballar per a les
pròximes campanyes. Entrem per Setmana Santa,
Sant Jordi... no parem!
També estem treballant en
l’actualització de la nostra
pàgina web i les nostres xarxes socials, perquè tots els
associats puguin tenir més
espais per donar-se a conèixer.
Què els diries a les botigues que no estan associades perquè s’apuntin a l’associació. Quins avantatges
tindrien en fer-ho?
El principal missatge que
m’agradaria fer arribar a
totes aquelles botigues que

encara no són sòcies de Capellades Comerç és que tots
units fem més força.
Capellades és un poble emblemàtic on podem presumir d’un comerç plural i
d’alta qualitat i no hi ha millor missatge per als nostres
clients que tots anem a una.
Entre tots podem fer accions més grans i més fortes,
que tinguin un major impacte al poble i que valorin
la importància de la compra
de proximitat.
Em preguntaves també per
les accions directes. La veritat és que són moltes, però
et nomenaré algunes de les
més importants. Espai en la
nostra pàgina web www.capelladesmoltmes.com, que
com t’he comentat abans,
estem actualitzant, tenim
un grup de WhatsApp per a
estar al dia de totes les notícies de l’associació, descomptes exclusius per als
socis en nombrosos serveis,
ajuda en la tramitació i presentació de subvencions,
de fet ara estem preparant
les subvencions per al Kit
Digital, formació... i per a
posar-te un exemple d’un
avantatge molt directe, els
associats tenen la possibilitat de tenir un estand a la

Telf. 93 801 00 08

plaça de Catalunya el dia
del Mercat Figueter totalment gratuït.
Feu cursos? Amb quin criteri en feu la tria de les temàtiques. Per votacions de
la junta? Dels associats?
Com a mínim intentem fer
dos cursos a l’any. La temàtica està evidentment re-

qualsevol petició que rebem
per part dels socis. Intentem cobrir les necessitats i
les inquietuds de tots.
També fem de nexe entre els
associats i diferents entitats
i organismes que ens fan arribar la informació dels cursos que organitzen perquè
els nostres socis tinguin la
possibilitat de realitzar-los.

lacionada amb el comerç.
Digitalització i presència
en internet, màrqueting per
al petit comerç, taller d’embolcalls per Nadal, muntatge d’aparadors…
Normalment les temàtiques
les triem els membres de la
Junta, però estem oberts a

Com veus el comerç en el
futur. Creus que la gent valorarà els productes de proximitat i el tracte directe
amb la botiga?
No és que cregui que la gent
valorarà, en futur, sinó que
la gent ja ho està valorant,
en present.

Av. Matías Guasch 57
Capellades 08786 ( Barcelona )

És veritat que la pandèmia
a fet augmentar el sector de
l’e-commerce, però també és
veritat que ha posat al petit
comerç en valor ja que en
moltes poblacions ha estat
aquest comerç el que ha estat
més prop dels seus clients...
agafant comandes per telèfon, portant-los la compra a
casa...
Amb la pandèmia també
hem après que el més important són les persones i
en això ningú ens guanya, és
el nostre gran valor afegit.
Que el nostre client entri en
el nostre comerç i sapiguem
qui és, què és el que més li
agrada, com és la seva família… això no té preu.
També hem vist la importància de consumir d’una
manera més sostenible i per
això no hi ha res millor que
comprar el més a prop de
casa que puguem i a Capellades tenim de tot per ferho possible.
Adaptar-nos als nous temps
i a les noves tecnologies? Per
descomptat, però sempre
mantenint la nostra essència... El comerç de Capellades sempre serà un comerç
proper, familiar i sempre al
servei dels nostres clients
que ja són amics.
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El Mercat Figueter torna amb
força i amb activitats prèvies
REDACCIÓ / LA VEU

farmàcia Sabater
Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades
Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

A

quest any el Mercat
Figueter de Capellades tindrà un munt
d’activitats preparades per
al segon diumenge de Quaresma, amb propostes també
per al divendres i dissabte.
Així, el divendres 11 de març
a les 7 de la tarda, al 1r. pis
del Museu Molí Paperer de
Capellades,
s’inaugurarà
l’exposició
NOSALTRES,
organitzada per la Taula de
Dones i l’Ajuntament de Ca-

CAT, ajornat fa 2 anys per
la pandèmia. És una mostra
de cultura catalana infantil
i això es començarà a impulsar pel Mercat Figueter,
quan a més a més es presentaran les rèpliques dels
gegants centenaris de Capellades. La xerrada es titula
precisament “Dorotea i Sebastià, els gegants centenaris
de Capellades”, a càrrec de
l’historiador Lluís Ardèvol i
el Mestre artesà d’imatgeria
festiva, Aleix A. Vall. Serà
a les 12 al Teatre La Lliga.

i també hi ha parades d’arreu. S’hi trobarà activitat sobretot pels carrers del centre
de la vila: plaça de Catalunya, carrer del Pilar, Major,
Abat Muntadas i les places
adjacents.
Tot el dia hi haurà un munt
d’activitats complementàries que es poden trobar a la
pàgina web de l’Ajuntament
de Capellades. Per exemple, es farà la 3a. edició del
Ral·li Fotogràfic, organitzat
novament per l’Agrupació
Fotogràfica Capellades. Co-

Seguidament, a la 1 al pati
de La Lliga, vermut musical
geganter amb el grup de folk
de l’Àngel Laguna.

mença a les 10 a la plaça de
Catalunya, on es poden fer
les inscripcions.
A la plaça Verdaguer hi haurà una mostra de vins, caves
i productes de proximitat,
amb degustacions: 2 tastos
i 1 copa, 5 euros. També en
aquesta plaça de 12 a 2 s’hi
farà un Vermut a càrrec del
restaurant Dalt i Baix. Encara parlant de begudes, per

Gelats artesans amb fruita de temporada,
vegans, sense lactosa i sense gluten!

@moroxogelateria
Horari estiu
Tots els dies de 17h a 22h

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades

UNIONS METÀL·LIQUES
SOLER, S.L.
AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...
Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses,
ﬁnestres amb rotura tèrmica,
mallorquines, baranes, tanques
i portes de jardí...
Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33
CAPELLADES (BCN)
metalicas.soler@gmail.com

pellades. L’exposició convida
a pensar, olorar, sentir, riure
i compartir les ferides que
arrosseguem les persones
llegides com a dones al llarg
de les diferents etapes del cicle vital, des que naixem fins
que morim. Es pot visitar
fins el 10 d’abril.
Per al dissabte hi ha 2 propostes. La primera és la 34a.
edició del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy, que
es fa pels carrers de la vila.
Hi ha dos premis diferents.
En el general es pot pintar
qualsevol racó de la vila.
Hi ha primer premi -500€-,
segon -400€- i tercer -300€. En el Premi Capellades
aquest any la temàtica són
10 cases d’interès de la vila
i es dóna un únic premi de
500€. Les obres es pintaran
de 10 a 13.30 i després el Jurat escollirà els guanyadors.
Totes les obres participants
es podran veure en una exposició a Casa Bas.
La segona proposta de dissabte és una conferència.
Aquest any, al maig, Capellades acollirà l’InCul-

Mercat Figueter de Capellades
El Mercat Figueter de Capellades és sobretot una mostra de comerç i serveis on hi
participa el comerç de la vila

Carrer del Pilar, 19 · Capellades · BCN · Tel. 93 801 26 00

Inauguració de
l’exposició NOSALTRES
REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta és l’exposició que
s’ha organitzat des de l’Ajuntament de Capellades i la
Taula de Dones i que obre
portes al voltant del Dia de
la Dona.
La inauguració serà el divendres 11 de març a les 7 de
la tarda, a la primera planta
del Museu Molí Paperer de

la tarda de 5 a 8 hi haurà un
Tastet de gintònics, a la plaça de Catalunya.
Tot el recorregut firal estarà ambientat amb flors, que
destacaran racons concrets,
relacionats amb la cultura
popular catalana: plaça Àngel Guimerà, Racó de Sant
Jordi, Call, Safareig, Rec del
Corronaire...
La inauguració institucional
serà a les 11 del matí, amb
la presència del president
d’Adifolk, Ivan Besora, i les
autoritats municipals. Segui-

dament, ballaran els Gegants
de Capellades, tant la parella centenària com les noves
rèpliques. Se seguirà amb un
tastet del que es podrà viure el mes de maig amb l’InCulCAT, amb una actuació
de grups infantils de cultura
popular de Catalunya. A les
12:45 hi haurà un segon tastet i a les 13:30, el tercer.
A nivell de música hi haurà
el passa-carrers de la Banda
de Música de Capellades durant tot el matí i el concert
vermut del Lemon Day.

Per a les famílies hi ha activitats concretes com l’espai
de joc a la plaça de Sant Miquel amb Playmobils, diorames, inflables i figures de
gran format. A les 5 de la
tarda, a la plaça Catalunya,
es podrà veure l’espectacle
familiar “Antipasti..!” de la
Cia El que ma queda de teatre. El darrer espectacle del
dia serà a les 18:30, amb “El
carrer és nostre” de la Cia.
Always Drinking Marching
Band, també a la Plaça de
Catalunya.

Capellades.
Tal com es detalla en el mateix díptic informatiu, “El
recorregut de l’exposició
ens convida a pensar, olorar,
sentir i compartir les ferides
que arrosseguem les persones llegides com a dones al
llarg de la nostra vida, travessant totes les etapes del
cicle vital, des que naixem
fins la senectut”.
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Demà dissabte se celebra la 34a edició del Concurs
de Pintura ràpida Joan Campoy
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà 12 de març torna el Concurs de
Pintura Ràpida Joan
Campoy, que l’any passat no
es va poder celebrar per la
pandèmia.
Tal com s’ha fet a les darreres edicions, es tornarà a
oferir una modalitat lliure i
un Premi Capellades. Per a
la primera opció només destacar que el tema a pintar ha
de ser dins els límits del terme municipal de Capellades.
El Premi Capellades aquest
any serà sobre “Cases i edificis singulars de Capellades”,

proposant 10 edificacions
repartides pels carrers de la
vila.
Les cases considerades com
a singulars són Casa Bas,
Cal Baldufes, Casa Antoni
Argelich, Ca l’Illa, Cal Piñas,
Bar Aloy, Hotel Tall de Conill, Casa Bartomeu Sabater,
Casa Rossell Aloy i la Casa
de la Vila. Les adreces es poden trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament de Capellades.
Les bases generals estableixen que cada participant podrà presentar una sola obra,
d’unes dimensions mínimes
de 55x38cm. i que la inscrip-

Taxis 7 i 9 places

Tel. 629 332 124
619 052 889
taxineus@gmail.com

Especialitats en gin tònics · V ins a copes · Pernil ibèric
@el_garxo
Horari
Dimarts a dijous de 18h a 24h
Divendres i dissabtes de 18h a 3h am

ció es farà el mateix dissabte
12 de març a Casa Bas de les
8.30 a les 10.30. En aquest
mateix espai s’haurà d’entregar el treball abans de
les 13.30. El Jurat –format
per persones de reconeguda
solvència artística- es reunirà seguidament i a les 14.30
donarà el seu veredicte.
El primer premi està valorat en 500 euros, el segon
en 400 i el tercer en 300.
El Premi Capellades també
està valorat en 500 euros.
Els premis es podran declarar deserts si cap de les
obres presentades no reuneix, segons el criteri del
jurat, els requisits mínims
de qualitat artística.
Amb les obres presentades se celebrarà l’exposició
“XXXIV Concurs de pintura ràpida Joan CampoyPremi Capellades”a la Sala

municipal Les Voltes Casa
Bas, del 13 al 27 de març de
2022
Les obres escollides en primer,
segon i
tercer premi, així

com l’obra guanyadora del
Premi Capellades, quedaran
en propietat de l’Ajuntament
de Capellades, incorporant-se
al Fons d’Art Municipal.
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

L’ACA aprova la connexió de diversos municipis de l’Anoia
i l’Alt Penedès a la xarxa d’aigua del Ter Llobregat
ANOIA / LA VEU

E

l consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha aprovat la connexió de
diversos municipis de les
comarques de l’Anoia i l’Alt
Penedès a la xarxa regional
d’abastament del Ter-Llobregat. Concretament, s’ha aprovat la connexió de Copons,
Jorba, Sant Martí Sesgueioles
i Sant Martí Sarroca/Castellví de la Marca amb aquesta
xarxa supramunicipal, incrementant en el futur la garan-

S’ha aprovat la connexió de Jorba, Copons, Sant Martí Sesgueioles de l’Anoia,
incrementant així la
seva garantia d’aigua
tia en l’abastament d’aigua.
Les actuacions estan previstes
en el Pla d’Inversions d’ATL
per al període 2019-2023 i
preveuen una inversió total
propera als 4,7 milions d’euros, dels quals 1,2 MEUR cor-

responen a la connexió amb
Jorba; 1,6 MEUR a Sant Martí
Sarroca/Castellví de la Marca; 1,4 MEUR a Sant Martí
Sesgueioles i més de 329.000
euros a Copons.
Ajuts per a l’elaboració de
plans directors
L’ACA, a través del consell
d’administració c també ha
aprovat les bases d’una línia
de subvencions adreçades
als ens locals per a sufragar
les despeses derivades de la
redacció de plans directors
del servei municipal d’abasta-

Mapa de la xarxa regional d’abastament d’aigua Ter Llobregat.

Mapa de les connexions previstes de la xarxa ATL a la comarca de l’Anoia.

ment d’aigua.
Aquesta iniciativa pretén que
els ens locals disposin d’un
pla del servei d’aigua on s’indiquin les principals deficiències del sistema i es proposin
les actuacions necessàries
amb la valoració econòmica
i el calendari d’aplicació de
manera que s’assoleixi una
millora general en les prestacions de les xarxes locals
d’abastament i, en conse-

qüència, afavorir una millor
gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi.
Poden ser objecte de subvenció la redacció i l’actualització
de plans directors del servei
d’abastament d’aigua en municipis de menys de 5.000 habitants censats.
La dotació màxima prevista
d’aquesta línia d’ajuts, un cop
es convoqui, oscil·larà al voltant dels 1,5 MEUR.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena crea un distintiu per
a identificar el seu producte de proximitat
CONCA / LA VEU

E

ls productes del Parc
Agrari de la Conca
d’Òdena ja tenen un
distintiu per a identificar-los.
L’objectiu de la implementació d’aquest segell és que els
consumidors puguin identificar amb facilitat els productes
produïts, elaborats i transformats a partir de matèries primeres d’aquest àmbit territorial.
El distintiu ha de servir per
aportar al consumidor una
nova eina de decisió a l’hora
de realitzar una compra. Ha
de permetre identificar amb
facilitat productes que siguin
veritablement locals, tant pel
que fa a les matèries primeres
com en el global de la cadena de valor agroalimentària.

Des d’ara,
els consumidors
podran identificar amb
facilitat els productes
produïts, elaborats i
transformats a partir
de matèries primeres
d’aquest àmbit territorial
Són productes de proximitat
i de temporada, altament sostenibles i de qualitat, contribuint amb el seu consum a
impulsar la economia local i
a preservar els paisatges propers. El distintiu es basa en el
logotip del Parc Agrari i, progressivament, diversos productors l’aniran incorporant
en els seus productes.

Per tal d’emprar aquest distintiu, els agents agroalimentaris
han de formar part de l’Associació de Productors de la
Conca d’Òdena i complir els
requisits establerts per aquesta, per tal d’assegurar al consumidor que aquells productes que s’identifiquen amb el
distintiu realment provenen
del territori del Parc Agrari i,
per tant, reverteixen positivament al territori.
El Parc Agrari de la Conca
d’Òdena l’impulsa el Consell Comarcal de l’Anoia i, a
nivell tècnic, compta amb la
participació del Col·lectiu
Eixarcolant. L’integren els
ajuntaments de 15 municipis,
productors agraris i ramaders, comerciants i restauradors de la Conca, així com
agents del sector turístic.
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El club de lectura dels nens i nenes de l’escola de Jorba
complementen l’activitat amb treballs de neteja de l’entorn
JORBA / LA VEU

una foto per recordar aquesta
trobada del club, espontàniament mentre les famílies preparem els mòbils per fer una
instantània els nens i nenes
van començar a cridar: NO
CONTAMINAR! NO CONTAMINAR!
El club de lectura és una activitat que es crea amb el suport de l’AFA de l’escola i el
Bibliobús Montserrat, és una
activitat voluntària i gratuïta oberta a tots els lectors de
l’escola. A part d’aquesta activitat de foment de la lectura
compartida també s’ha coordinat amb el Bibliobús un
racó de lectura al menjador
de l’escola. L’AFA també fa recomanacions de llibres al seu
blog http://afagueraudejorba.

E

ls nens i nenes de l’escola Guerau de Jorba
es troben un divendres
al mes després de classe per
comentar conjuntament una
lectura. L’última trobada ha
estat per parlar de Sunakay,
un llibre que no va deixar indiferent a ningú, al revés, va
provocar una motivació per
la cura pel medi ambient que
els ha portat a fer treballs de
neteja de l’entorn.
Així, els nens i nenes sempre
narren el que pensen del llibre, el que els ha inquietat o
encuriosit de la lectura, quins
fets els han fet enfadar o somriure. Aquest cop tots tenien
en comú una preocupació,
el llibre on es narra un futur
post-apocalíptic amb un mar
sense vida i ple de plàstic no
els va semblar tant imaginari com els hi agradaria. Així,
aquest cop, l’activitat que
acompanya el final de la trobada va ser netejar l’entorn,
mitja hora pels voltants del

mateix parc on es celebra la
reunió van ser suficients per
omplir 7 bosses de brossa.
Ells sorpresos i una mica enfadats no entenen com la gent
pot llençar tantes coses; mas-

caretes, llaunes i paquets de
cigarretes són els residus que
més es van recollir. En acabar,
els participants es van trobar
al centre de la plaça de nou
per veure tot el trobat i fer

Tornen les caramelles a Òdena
ÒDENA / LA VEU

Ò

dena recupera la
cantada de caramelles, després que els
darrers dos anys s’hagués
de suspendre a causa de la
pandèmia. Els assajos s’iniciaran el dissabte 12 de març
i es faran a l’institut - escola
Castell d’Òdena, a les 6 de la
tarda el ball dels adults i de
2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, els balls i les cançons
de la quitxalla i les cançons

dels adults.
La cantada es farà el cap de
setmana del 23 i 24 d’abril
(més endavant ja es donarà informació més detallada). Els assajos es faran
cada dissabte i en acabar els
i les cantaires podran portar sopar de carmanyola o
fer carn a la brasa. Des de
l’Ajuntament es vol fer una
crida als odenencs i les odenenques perquè s’animin a
participar en aquesta activitat tan tradicional.

Busquem cuiner/a
i cambrer/a
Interessats enviar el CV a
carpirestaurant@gmail.com

com/ crear una comunitat
que es relacioni al voltant de
la lectura.
Marta Sala, una de les mares
responsables de l’AFA, explica que “fomentar la lectura i
el respecte per l’entorn és un
dels propòsits de les famílies
de l’AFA. A part d’això també
estem portant a terme trobades per jugar a jocs de taula
moderns, així com xerrades i
tallers sobre sexualitat infantil”.
Per altra banda l’AFA treballa de forma estretament coordinada amb el innovador
projecte pedagògic de l’escola Guerau de Jorba reforçant
així la seva visió integradora
i compromesa amb l’entorn i
la cultura que els envolta.

La Pobla de Claramunt
inicia la substitució 52 lluminàries per tecnologia LED
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

quests dies es treballa
en la Pobla de Claramunt en una nova
fase d’implantació de lluminàries amb tecnologia LED al
seu enllumenat públic. Concretament, s’instal·laran 52
d’aquestes lluminàries, amb
un pressupost de 17.200 €, als
carrers Campanar Vell, Subirachs, Can Solà, dels Mollons,
Dr. Trueta i Florenci Cornet;
al passatge Mossèn Cinto
Verdaguer, al Camí del Castell, al Pont de Can Solà, a la
plaça dels Països Catalans i a
la plaça de l’Ajuntament. Els
equips substituïts fan servir

vapor de mercuri o provoquen contaminació lumínica.
La millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat
públic és una de les principals actuacions impulsades
en aquesta legislatura per a
col·laborar en la lluita contra la crisi climàtica i, alhora,
reduir la despesa municipal
en aquest concepte. Entre les
accions dutes a terme en els
últims mesos en aquest sentit
trobem també la finalització
del procés de substitució de
tots els dispositius d’il·luminació dels espais de la casa
consistorial: l’ajuntament, el
casal de la gent gran, el teatre
Jardí i la sala d’exposicions.
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El Consell Comarcal organitza quatre formacions a través de la
Xarxa de Productes de la Terra de l’Anoia
Les jornades tenen
places limitades i
donen prioritat als
productors que ja estiguin censats a la Xarxa

COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia organitza quatre formacions durant
els mesos de març i abril, en
diversos municipis de la comarca, a través de la Xarxa
de Productes de la Terra de
l’Anoia. Totes les formacions
són teòric-pràctiques, gratuïtes i tenen places limitades,
donant prioritat d’inscripció als productors censats
a la Xarxa de Productes de
la Terra. Les inscripcions es
poden fer a través d’aquest
formulari.
La primera formació serà
dissabte, 19 de març, de 9 a
14h, a la finca Cal Sant Miquel Montserrat, al Bruc.
Porta per títol “Poda d’oliveres, mètode Tomàs Llop”,
i anirà a càrrec d’ell mateix.
Aquest mètode de poda natural trenca amb els criteris
convencionals de la poda i
aconsegueix mantenir una
elevada productivitat, minimitzant la incidència de
malalties i plagues.
El cap de setmana del 26
i 27 de març es faran dues

formacions. La primera, dissabte 26 de 9:30 a 14h, tindrà
lloc a Cal Grimau, a l’Espelt,
Òdena, amb el títol “Aprofitaments hídrics i línies clau”,
a càrrec de Juan Pedro, de La
Casa Integral. La sessió servirà per conèixer com es poden dur a terme accions que
contribueixin a aprofitar els
recursos hídrics disponibles,
en un context de períodes de
sequera més intensos i perllongats.

Diumenge 27 serà el torn
de la formació “Combinació
de cultius, elecció d’espècies i varietats més adaptada,
i permagricultura”, de 10 a
13h a Can Mercaderet - La
Mallola, a El Saió, Santa
Margarida de Montbui. Sergio Caballero, de Mas de les
Vinyes, serà l’encarregat de
la formació, que mostrarà
com incrementar la resiliència i la viabilitats de les petites i mitjanes explotacions

agrícoles escollint espècies i
varietats altament adaptades
a les condicions ambientals
locals i combinant-les de forma òptima. També es tractarà el maneig de l’explotació
per reduir-ne les necessitats
de recursos, per millorar-ne
l’estructura del sòl i per incrementar-ne la biodiversitat
i al funcionalitat.
L’última formació d’aquesta
primavera serà dimecres, 6
d’abril, de 9 a 14h, a la seu del
col·lectiu Eixarcolant, a Jorba. Bàrbara López, de Desocarrel, donarà les claus per al
“Control i gestió de plagues
i malalties en eco, centrat en
horta i petites plantacions de
fruiters”, que és un dels elements principals a tenir en
compte per assolir una bona
productivitat i qualitat. A la
formació es mostraran diferents eines de diagnòstic, se-

guiment i control de plagues
en horta i fruiters.
Aquesta activitat s’emmarca també dins el projecte
del Parc Agrari de la Conca
d’Òdena, impulsat des de
l’ens comarcal, que treballa
per afavorir el desenvolupament d’un model agroalimentari basat en la qualitat
i la proximitat. En aquest
sentit, un dels seus actors
clau són els agricultors i
ramaders i l’agroindústria
transformadora que estan
assentats al Parc Agrari de la
Conca d’Òdena.
La Xarxa Productes de la
Terra és un ens de la Diputació de Barcelona, que acull
empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de les comarques
de la demarcació de Barcelona i ofereix diferents serveis:
des d’assessorament sobre
subvencions, ajuts, comercialització, recerca de finançament o gestió empresarial,
fins a una borsa de formació
amb cursos especialitzats
per al sector i suport en la
promoció i millora de la comercialització.

Òdena denuncia i condemna la intervenció militar russa sobre
el territori ucraïnès
ÒDENA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
d’Òdena va aprovar
la declaració institucional proposada per la
Federació de Municipis de
Catalunya que denuncia i
condemna «la injustificada
intervenció militar russa sobre el territori ucraïnès» «i la
vulneració del Dret Internacional, així com dels acords
de Minsk de 2014 i de la Carta de les Nacions Unides per
part de la Federació Russa».
«La guerra mai és la solució
als conflictes. El diàleg regeix dia a dia la nostra forma
de solucionar els conflictes i
la construcció de la pau en
les nostres vides i en les dels
nostres pobles i ciutats», assegura el text.
«Els atacs deliberats contra
persones i béns civils, i els
atacs indiscriminats que maten i fereixen civils, constitueixen crims de guerra. La
societat catalana i el munici-

El ple se suma a la declaració proposada per
la Federació de Municipis de Catalunya
palisme estem compromesos
amb la pau i amb la resolució
no violenta dels conflictes,
com hem mostrat de forma reiterada en els anys. La
diplomàcia ha de ser la via
de resolució dels conflictes.
És per això que exigim el
cessament immediat de les
hostilitats abans que es multipliqui el nombre de víctimes, així com el retorn de les
tropes al territori internacionalment reconegut de la
Federació Russa», continua.
La declaració també exigeix
el retrobament del «diàleg
per a la construcció de pau.
I en tant això no passa, que
es respecti plenament el dret
internacional humanitari, i
que es permeti l’accés segur
a l’assistència humanitària a

totes les persones que ho necessiten».
El text també apel·la a «la
comunitat internacional, en
especial a la Unió Europea, a
adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els

drets humans de tota la ciutadania de la regió» i se solidaritza «amb el poble ucraïnès davant d’aquest atac»,
«especialment amb la ciutadania d’origen ucraïnès que
resideix en els nostres po-

bles i ciutats. Sense fomentar
però l’odi cap els russos que
també hi pugin viure en els
mateixos, cercant sempre un
espai públic tolerant de respecte i convivència».
Segons la declaració, «l’atac
de les forces russes no té
precedents, des de la II
Guerra Mundial, en territori europeu, i comportarà
conseqüències humanitàries, econòmiques, polítiques
i ambientals, sobre Ucraïna, Europa i també a escala
mundial, alhora que posa fi
a anys d’esforços per trobar
una solució pacífica al conflicte de la regió ucraïnesa de
Donbas».
L’Ajuntament d’Òdena, amb
la Federació de Municipis
de Catalunya, se suma així
a la declaració d’altres entitats municipalistes com la
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la
Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya
en defensa de la pau.
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Òdena subscriu la declaració institucional del Dia internacional
de les dones
ÒDENA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
d’Òdena va subscriure
la declaració institucional que la Generalitat de Catalunya ha aprovat per al Dia
internacional de les dones
d’aquest 2022. El text urgeix a
«trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la
societat es pregunti «què més
volen les dones?» o que s’instal·li en la falsa equidistància
del ‘ni masclisme ni feminisme’. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen
ben vius a la nostra societat.
El gènere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara
avui un element central de les
estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques.
A través de les relacions de
poder de gènere, el patriarcat
reprodueix quotidianament
estereotips, rols socials i jerarquies d’estatus que coarten la
llibertat de les nenes, les adolescents i les dones».
La declaració explica que
«d’una banda, persisteixen
greus desigualtats materials
com la feminització de la pobresa, l’assignació a les dones
del treball de cures no remunerat i de menystingut valor
social, la segregació vertical
i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos -fins
i tot salaris inferiors per la
mateixa feina- i condicions

laborals més precàries per a
les dones». I «d’altra banda,
el patriarcat ho impregna tot
de jerarquies, desigualtats i
discriminacions que són alhora la base de les violències
masclistes que es produeixen
en cadascun dels àmbits de la
vida, de la devaluació de tot
allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats
de tradicions o d’humor,
d’una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i
hipersexualitza les nenes i les
adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en els
llocs de lideratge, de presa de
decisions i de més visibilitat,
incloent-hi els mitjans de comunicació».
«També es manifesta en la
ceguesa de gènere, que no té
en compte les experiències,
les realitats, les necessitats
i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en
nombroses lleis i polítiques
públiques, en els currículums
educatius, en el disseny dels
productes tecnològics, i en
les normes i pràctiques -formals i informals- de funcionament de les institucions, de
les organitzacions polítiques,
econòmiques i socials o de les
entitats. Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen
amb el classisme, el racisme,
la cisheteronormativitat, el
capacitisme, l’edatisme o la

situació administrativa, i produeixen formes específiques
i agreujades de subordinació
de les dones. Per aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares: acabar
d’una vegada per totes amb
les injustícies distributives i
de reconeixement i assegurar
la paritat i l’igual valor de la
veu de les dones en la participació en totes les esferes»,
afegeix el text.
La declaració, «davant les de-
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niment, la cosificació o les
violències envers les dones
i que, al mateix temps, els
imposen a ells mateixos una
determinada manera de ser i
de fer com a homes. Així mateix, els homes han d’assumir
la responsabilitat que els pertoca en la sostenibilitat de la
vida, i en el treball domèstic
i de cures. El feminisme és
per a tothom. En segon lloc,
la resposta institucional ha
d’estar a l’altura».

Òdena celebrarà la II Fira de les dones
amb una cinquantena de parades
ÒDENA / LA VEU
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sigualtats, discriminacions
i violències estructurals que
pateixen les dones pel sol fet
de ser dones», proposa «dos
canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el
paper actiu dels homes per
identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els
comportaments masclistes
propis i dels seus entorns laborals, familiars o d’amistats
que normalitzen i perpetuen
la discriminació, el menyste-

’Ajuntament d’Òdena
organitza la II Fira de
les Dones diumenge 13
de març de 10 a 15 h al Pla
d’Òdena, com a últim acte
de celebració del 8M, Dia internacional de les dones. La
matinal comptarà amb una
cinquantena de parades diverses en què s’hi exposaran
i vendran productes d’artesania, naturals i de teràpies,
comptarà amb dissenyadores,
escriptores, pintores, entre
d’altres. Hi participaran dones d’arreu de la comarca de
l’Anoia i també d’altres com

el Solsonès, el Baix Llobregat,
el Bages, el Berguedà, el Barcelonès, el Vallès Occidental i
de l’Alt Penedès. L’espai també
acollirà xerrades, tallers, recitals i actuacions musicals en
directe.
La fira va néixer per donar suport al col·lectiu femení i com
a reconeixement del talent,
el potencial, la creativitat,
el coratge i l’emprenedoria.
L’objectiu és crear un espai
de visibilització de les dones,
aspecte que l’organització
considera clau per avançar
cap a la igualtat de desenvolupament per aconseguir els
drets humans i la llibertat per

fer i decidir. En aquest espai
públic en què tothom és benvingut es proposa compartir
saviesa, coneixement i feminitat i crear vincles i una xarxa de companyerisme, sororitat i no competivitat.
La primera edició de la Fira
va tenir lloc el març de 2019
al Mercat del Pla d’Òdena i
va comptar amb la participació de 130 dones. L’edició del
2020 havia de ser-ne la segona, però el confinament de la
Conca d’Òdena arran de la
pandèmia de Covid-19 tres
dies abans de la data prevista
va provocar que s’anul·lés.

FINANÇAMENT 12
A 12
MESOS
SENSEINTERESSOS
INTERESSOS
FINANÇAMENT
MESOS
SENSE

389
199 €
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Montbui va celebrar, per partida
doble, la festa del Carnestoltes
MONTBUI / LA VEU

M

ontbui va celebrar
dissabte una nova
edició de la festa de
la disbauxa i la transgressió, el
Carnestoltes. Com és habitual, en primer lloc es va dur a
terme el carnestoltes infantil i
posteriorment el d’adults.
Cronològicament, la primera activitat realitzada va ser
el Carnestoltes Infantil, amb
concentració de disfresses a
Montmercat. Enguany una de
les novetats d’aquest concurs
és que tots els infants que es
van disfressar van rebre un
obsequi. Durant el carnestoltes infantil es va fer una rua
d’acompanyament amenitzada
pel grup XIP XAP.
A partir de les 7 de la tarda
va donar inici la rua de grans,
amb sortida com és habitual
des del carrer Pau Casals, a tocar de Vistalegre.
Les comparses participants i
les disfresses individuals van
protagonitzar una animada
rua, que es va desenvolupar pel
Passeig Espanya, Boulevard,
carrer del Pont, carrer de La
Mercè, finalitzant davant mateix de Mont-Àgora. Cal dir
que la carrossa inicial enguany

La biblioteca, punt de
recollida de dispositius
electrònics
MONTBUI / LA VEU

L
va tenir com a protagonista a
una Reina Carnestoltes que va
fer les delícies de tothom.
En finalitzar la rua, i mentre deliberada el jurat, es van
anar situant tots els participants, concentrant-se davant
Mont-Àgora. Tot seguit la
Reina Carnestoltes va llegir el
tradicional pregó i, posteriorment, es va procedir al lliurament de premis, amb la presència de l’Alcalde Jesús Miguel
Juárez, i de la regidora de Cultura, Festes i Gent Gran, Sara
Bergantiño.
El primer premi de 400 euros
a la millor carrossa va ser per
a “Recuperem el temps”; el segon de 300 euros va ser per a
“Expedició egípcia”, i el tercer
de 200 euros va ser per a “Alfi-

litas”. També es van lliurar premis de 100 euros a la comparsa
amb la mascareta més original
a la comparsa “Alfilitas”. D’igual
manera es va reconèixer també
a la comparsa més treballada i
a la més divertida, premis que
van guanyar “Los abejorros”.
També es va premiar a la comparsa més crítica, premi que va
correspondre a “Recuperem el
temps”; La comparsa més balladora va ser “Expedició egípcia”. Els premis corresponents a
la comparsa més sostenible i a
la més original van correspondre a “La secta de los carapapa”.
Respecte als premis individuals, se’ls van endur “No me pises lo fregao”, “Los monstruos
de las mascarillas” i “Alfiletero”, respectivament.
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a Biblioteca Mont-Àgora, seguint amb el seu
compromís de col·laborar amb accions solidàries i de
contribuir a l’assoliment del diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) marcats per l’Assemblea General de
les Nacions Unides, s’ha afegit
a la campanya de reciclatge de
Labdoo.
A partir d’ara la Biblioteca
Mont-Àgora col·laborarà amb
Labdoo convertint-se en un
punt de recollida d’ordinadors
portàtils i tauletes en desús per
continuar impulsant l’economia
circular i afavorir l’educació dels
infants més necessitats d’arreu,
així com a contribuir a la lluita
contra la bretxa digital.
Labdoo és una plataforma collaborativa sense ànim de lucre,
creada per catalans, que permet fer arribar portàtils dotats
d’aplicacions educatives a escoles d’arreu del món sense cap
cost econòmic i sense generar
emissions de CO2 addicionals
pel planeta. Gràcies a la col·laboració de milers de persones
de tot el món, la plataforma

humanitària Labdoo ha crescut
fins a donar suport a més de
2.000 escoles en 142 països, creant 400 hubs operatius repartits
pels cinc continents i beneficiant més de 700.000 estudiants
arreu del planeta. Labdoo ha
estat reconeguda per la UNESCO com una organització que
“ajuda a promocionar els principis, els valors i les pràctiques
del desenvolupament sostenible
en tots els aspectes de l’educació
i l’aprenentatge”.
Les persones que tinguin portàtils o tauletes que ja no funcionen els poden portar a la
Biblioteca Mont-Àgora en el
seu horari habitual. Les úniques
condicions són que els aparells
han d’arrencar i han de portar el
carregador.
La Biblioteca Mont-Àgora, des
de fa anys, també col·labora en
altres projectes solidaris com
ara, la campanya de la Marató de TV3, la campanya Recicla-Cultura de la Fundació Servei Solidari per recollir diners
a favor dels projectes d’acollida
sociolingüística i, ara mateix
està a punt d’encetar una altra
col·laboració solidària amb el
projecte Kimo Kap.

Montbui ja està celebrant les activitats del 8-M,
Dia internacional de les dones
MONTBUI / LA VEU

A

Montbui continuen
realitzant-se un seguit de propostes en el
marc de la commemoració del
8-M, Dia Internacional de les
Dones. Així, des d’aquesta setmana està penjada a la façana
de l’Ajuntament una pancarta
reivindicativa en commemoració d’aquesta data.
Aquest passat dimarts els/
les alumnes de tercer, quart i
cinquè curs de Primària de les
escoles de Montbui van poder
veure a Mont-Àgora l’obra de
teatre “Hi ha res més avorrit
que ser una princesa rosa ?”
El divendres 11 de març tindrà
lloc una nova trobada del Club
de Lectura Nucli Antic. Els/les
assistents podran comentar
“El carrer de les Camèlies”, de
Mercè Rodoreda, en una sessió de tertúlia literària conduïda per Maria Enrich. També
aquell mateix dia, però a la
Biblioteca Mont-Àgora s’orga-

nitzarà una “Hora del Conte”
titulada “Petita & Gran”, a càrrec de Creixent amb Art, on es
recordarà en forma de conte
la vida de quatre dones úniques i revolucionàries: Frida
Kahlo, Àgatha Christie, Amelia Earhart i Coco Chanel.
El cap de setmana del 12 i 13
de març les actrius Pilar Ordóñez i Neus Asensi seran
protagonistes a Mont-Àgora
de dues sessions de monòlegs
molt personals i divertits.
També aquest proper cap de
setmana es realitzarà a les pistes del CE Les Moreres/Cal
Font del Nucli Antic montbuienc la 3a Trobada de Pàdel
Femení, amb diferents partits
de tercera i de quarta categoria
que es disputaran el dissabte a
la tarda i el diumenge al matí.
Les inscripcions per a aquesta
Trobada de Pàdel Femení es
poden fer encara, trucant al
telèfon 663 456 653.
El diumenge 13 de març s’organitzarà la Cursa-Passejada

del Dia de la Dona, una prova
no competitiva que es realitzarà sota un recorregut de 7
quilòmetres per l’espai natural
montbuienc. Les inscripcions
es podran formalitzar abans
del 10 de març per correu
electrònic a l’adreça montbui.
sesports@montbui.cat o via
whatsapp al 659 45 12 17.
Aquell mateix dia, però entre les 10 del matí i la 1 de
la tarda, s’organitzarà al CE
Les Moreres una Matinal de
Tennis Individual Femení. Es
tracta d’una activitat gratuïta,
amb motiu del 8-M, Dia Internacional de les Dones. Les inscripcions per a aquesta activitat es poden fer per whatsapp
al 609485865 i al 676127538.
Entre les 12 del migdia i la 1 de
la tarda les nenes de cinc a 12
anys podran fer un mini clínic
i un piloteig a pista. Clourà la
matinal un pica-pica.
El dissabte 19 de març arribarà el torn de la xerrada dinamitzada a càrrec de Miss

Raisa, una jove rapera que
planta cara a la discriminació
i als prejudicis pel fet de ser
dona, migrada i musulmana. L’endemà diumenge 20 de
març Asocprocat i PSC Montbui organitzaran l’activitat
Por nosotras ! Per nosaltres,
amb una matinal d’activitats a
Montmercat.
El divendres 25 de març s’organitzarà una Marxa Exploratòria pel municipi de Santa
Margarida de Montbui amb
el Col·lectiu Punt 6. El dissabte 26 de març al migdia
es farà el Lliurament de Premis del concurs de fotografia
“Com ens veiem les dones ?, el
qual tindrà lloc al vestíbul de
Mont-Àgora.
19è Concurs de Fotografia
“Com ens veiem les dones”
Amb motiu del 8-M Dia Internacional de les Dones s’organitzar per dinovena edició el Concurs de Fotografia
“Com ens veiem les dones ?”,

que enguany porta per lema,
“Nosaltres, fins el mismíssim !”. El concurs s’organitza
en línia, per Instagram. Es
podran publicar les fotos a
qualsevol perfil d’Instagram,
directament, amb l’etiqueta
#ConcursDAE2022 i menció
a @DonesAmbEmpenta, o
enviant-les per correu electrònic a comunicacio@DAE.
cat, perquè ho faci l’entitat organitzadora.
Les imatges es podran penjar/enviar fins el dilluns 21
de març a les 12 del migdia.
L’acte de lliurament de premis
s’organitzarà el proper 26 de
març a les 13 hores al vestíbul
del Centre de les Arts i del
Coneixement Mont-Àgora de
Santa Margarida de Montbui.
Les obres participants quedaran exposades a la web de
l’entitat organitzadora, Dones amb Empenta, a l’adreça
www.dae.cat. Hi col·labora
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
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Vilanova del Camí s’aboca a la solidaritat amb roba i material
de primera necessitat per Ucraïna
VILANOVA DEL C. / LA VEU

canalitzar el suport que la ciutadania volia donar a la població ucraïnesa.
Encara aquesta setmana es
podrà continuar portant material al Casal de la Gent Gran,
fins divendres, a l’OAC, cada
matí, i també aquest dilluns
i dimecres a la tarda. Això sí,
la regidora especifica que de
roba estan col·lapsats i que ja
no podran recollir-ne més. Fa
una crida a productes d’higiene, material farmacèutic i de
primers auxilis i queviures.

L

a regidora de Solidaritat, Laura Pavón, ha
agraït la contribució de
la ciutadania que divendres
van fer arribar a la carpa del
mercat l’ajuda per Ucraïna:
mantes, roba de nadons, queviures... Reconeix que l’acompanyament va ser increïble
tant al matí com a la tarda, i
que es va emocionar davant
l’allau de solidaritat rebuda.
Llàgrimes d’emoció i de tristesa, diu, que es barrejaven
també quan veïns del municipi d’origen ucraïnès, com l’Olga Pavlyshyn va anar a recollir
les aportacions que requeria
per als primers refugiats que
han arribat a la comarca.
Entre les diferents aportacions, Laura Pavón ha destacat
també l’ajuda de la Residència

AMMA que va portar-hi moltes capses de compreses per a
dones grans, així com guants.
La regidora també ha agraït a

la resta de companys de l’equip
de govern l’acompanyament al
llarg de la jornada. Ha estat,
com afirma, una manera de

La Rua de Carnaval esdevé una cita de referència per a la disbauxa i la creativitat

Campanyes a les escoles
A l’escola Joan Maragall continua també aquesta setmana
la recollida de roba i aliments.
Les famílies hi estan col·laborant molt i la campanya s’allarga fins aquest dijous.
Ha estat una iniciativa de les
aules de sisè i l’alumnat està
ajudant en la classificació del
material -que ja comença a
ocupar molt espai- i també en
la difusió. Estan recollint roba
per abrigar, menjar en llauna
i medicaments, material de

cures i farmacèutic, com ara
alcohol, gases o bolquers.
Tota l’ajuda es farà arribar al
Consolat d’Ucraïna a Barcelona.
A l’escola Pompeu Fabra, durant aquesta setmana s’inicia
també la campanya. Fins divendres les famílies podran
portar material, roba d’abrigar i productes farmacèutics
i primers auxilis. Divendres
a la tarda tenen previst fer el
transport cap al punt de recollida del Casal de la Gent Gran
amb el suport de l’AFA.
A més, de cara al mateix divendres, tota l’escola Pompeu
Fabra participarà en un acte a
la pista del centre, de conscienciació per la pau i suport a
les persones que estan patint
el conflicte bèl·lic a Ucraïna.
La lectura d’un manifest per
part dels delegats anirà acompanyada també de la música,
amb la cançó “El món seria” i
una foto panoràmica amb les
mans aixecades. També crearan 4 coloms grans, un per
porta, amb missatges de pau.

Detingut un home per robar
de manera reiterada en casetes d’horts del Camí Fluvial
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l Carnaval de Vilanova
del Camí s’ha convertit
aquest any en el Carnaval de referència per a moltes
associacions, entitats i particulars de la comarca. Si més no,
la participació ha estat molt
reeixida, amb un total de disset comparses. “Els carrers de
Vilanova del Camí es van vestir

de llum, de colors i de música
en la festa més divertida i irreverent de l’any”, afirma la regidora Carlota Silva, que assegura que després del parèntesi
obligat per la pandèmia, es notaven les ganes de participació.
Afirma que totes les comparses van marxar molt contentes, perquè des de la regidoria
es va voler recompensar amb
premis a tothom “perquè ve-

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.

FRUITA I VERDURA
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

nim d’un temps difícil i volíem premiar l’esforç i el treball
realitzat”.
El Rei Carnestoltes era enguany l’Associació Camp del
Rei, comparsa guanyadora del
darrer carnaval a Vilanova del
Camí. Un cop acabada la Rua
es va poder escoltar el seu pregó a Can Papasseit, abans de la
deliberació del Jurat i de l’entrega de premis.

gents de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra van
detenir el 7 de març un home
de 32 anys, com a presumpte
autor de quatre delictes de robatori amb força, dos delictes
de danys i un delicte de furt.
La detenció és resultat d’una
investigació oberta a principis de febrer després de produir-se una sèrie de robatoris
i furts a casetes d’horts del
Camí Fluvial de Vilanova del
Camí.
Concretament, des del 9 de
febrer fins el 7 de març es
van produir quatre robatoris

Tel. 93 8067711
627 628 508

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.

gea7premsaigualada@gmail.com

en força, un furt i dos delites
de danys a casetes d’horts, un
pavelló esportiu i una estació
de bombament d’aigua de Vilanova del Camí.
En tots els casos, el lladre
s’emportava material agrícola
i cablejat elèctric, que després
venia en una empresa de ferralla d’Igualada.
Arran d’aquests fets es va
obrir una investigació conjunta amb la Policia Local de
Vilanova del Camí, que va
concloure el 7 de març amb la
detenció del presumpte autor.
El detingut ha passat avui a
disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Coneix la geologia
de la Brufaganya

Es vol impulsar un memorial en
homenatge a les setze teixidores a Carme

LA BRUFAGANYA / LA VEU

CARME / LA VEU

E

l diumenge 13 de març
tindrem l’oportunitat
de complementar sobre el terreny la conferència
que en Pau Gomis va fer el
passat 6 de febrer a la Sala
Gran del Castell de Santa
Coloma de Queralt.
En la xerrada del mes passat
en Pau Gomis va explicar la
formació del mon des dels
seus inicis fa milers de milions d’anys fins a arribar a
parlar de forma molt breu
de la serra de la Brufaganya
situada a un costat de la Depressió Central de Catalunya.
El dia 13, sortint des de la
capella de les Fonts de Sant
Magí, farem una passejada
durant la qual el mateix conferenciant ens explicarà sobre el terreny els diferents estrats que es troben a la zona

de Sant Magí i tindrem una
mirada diferent sobre aquest
paisatge que veiem cada dia.
Els estrats els podem veure
en molts llocs: penya-segats,
carreteres, afloraments, pedreres... formats usualment
en processos naturals de
sedimentació durant milers
d’anys. També ens podrà explicar l’origen de la surgència
de les fonts i del fenomen natural que les fa possibles.
La jornada començarà a les
10 el matí a les Fonts de Sant
Magí.
Les activitats de natura continuaran el dia 10 d’abril amb
“Passeig a la recerca i coneixement de la Flora de Sant
Magí” i el 21 de maig: “Descobrim els habitants del riu
de Sant Magí” , a càrrec de
l’Associació Mediambiental
La Sínia.

L

a Intersindical Anoia i
l’Ajuntament de Carme
han anunciat un acord
per coordinar-se i impulsar
un espai al municipi per retre
homenatge a la històrica figura de les setze teixidores que
el 1882 van ser detingudes i
empresonades. Des del sindicat han volgut reivindicar el
“lideratge femení” de les teixidores i el “seu llegat històric en
la lluita i la reivindicació per la
millora dels drets laborals de
les dones contra l’explotació
que suposava el conveni laboral del sector tèxtil de 1854”.
Ajuntament i sindicat s’han
emplaçat a enllestir al llarg del
2022 un nou espai en el terme
municipal on es pugui conèixer la història, reivindicar
el paper sindical i homenatjar-les històricament com es

mereixen. Les setze teixidores
de Carme van ser detingudes
per “violència, desordre públic i desobediència a l’autoritat” en el marc d’unes accions
que van ferir de mort Catarina
Vicenta Casanova Sanahuja,
més coneguda històricament
com a “La Trabala”. Les sindicalistes protestaven després
de 19 setmanes de lluita i van
ser empresonades durant dos
mesos. Els fets van ser protagonitzats majoritàriament per

dones i és considerada una de
les primeres vagues femenines
de la història.
Amb motiu del 8 de març,
dia de les dones, els dos actors implicats en el pacte han
considerat adient fer públic
el preacord de treball que feia
setmanes que s’estava gestant. Durant el transcurs del
pròxim any es treballarà per
finalitzar el memorial per tal
de tenir-lo enllestit definitivament de cara al 2023.

Retorna la presencialitat als plens municipals
CAPELLADES / LA VEU

A

quest dimecres s’ha
recuperar la presencialitat a la sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades del mes
de febrer.
Els 13 regidors de la corporació municipal van començar a les 8 del vespre una
sessió amb 19 punts a l’ordre
del dia. Després d’aprovar la
darrera acta i donar compte
dels decrets d’alcaldia es va
començar amb l’aprovació de
diversos convenis. Primer,
l’actualització del conveni-tipus regulador de l’assumpció
per part de la Diputació de
les funcions d’assistència en
la gestió econòmica local. La
unanimitat es va mantenir en
els següents punts: l’aprovació de la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació
de Capellades en el sector de
la fàbrica Guasch –on no hi
ha hagut cap al·legació-; el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i Capellades Comerç per
a la dinamització comercial
del municipi –renovat altre
cop amb 4.000 euros-; també la renovació del conveni
entre el consistori i l’IPHES
per a la campanya d’excavacions i recerca al jaciment de
l’Abric Romaní; les bases del

Concurs de Pintura Ràpida
Joan Campoy –que enguany
arriba a la 34 edició-.
La unanimitat es va trencar
per un punt, amb el nomenament de la regidora d’Educació, Susana Moreno, com a
representant de la corporació al Consell Escolar del collegi Mare del Diví Pastor. Els
regidors de l’oposició es van
abstenir, excepte el regidor
de Ciutadans que hi va votar
en contra.
A l’hora de votar el conveni
del Programa de Diversificació Curricular amb l’escola
Mare del Diví Pastor, va tornar el consens, que va seguir
amb el conveni amb l’Institut
Molí de la Vila per la cessió
d’espais. Tal com va explicar
la regidora d’Educació, Susana Moreno, “és important
que seguim mantenint diferents col·laboracions amb els
centres educatius de la nostra vila. Aquesta voluntat,
ens permet poder disposar
de més espais a la vila per fer
activitats culturals, esportives i educatives, així com
seguir amb la lluita per la
igualtat d’oportunitats entre
els infants i joves del poble”.
Dins els punts de l’àrea de
Governació i Hisenda es va
començar aprovant l’increment de salaris per als treballadors municipals, segons

previsió recollida en els pressupostos generals de l’Estat
per aquest any. Seguidament
es va aprovar amb l’abstenció dels 3 grups de l’oposició
la modificació de l’ordenança
fiscal número 4, on seguint la
directiva estatal es modifica
l’impost sobre l’increment del
valors dels terrenys de naturalesa urbana.
El grup de Ciutadans es va
abstenir en l’adhesió de l’Ajuntament al sistema central d’adquisicions de béns i serveis de
la Generalitat en totes les seves categories de subministraments i de serveis.

La sessió va aprovar unànimement el marc regulador
de les bases específiques per
als ajuts socials d’urgència i
els ajuts amb espècies. La regidora d’Acció Social, Marta
Alarcón, va insistir “en la importància d’aquestes ajudes,
en el moment actual”.
Abans dels precs i preguntes
es va aprovar les bases reguladores de les subvencions
per a activitats organitzades
pel jovent de la vila i es va
presentar la proposta de les
bases per fer uns pressupostos participatius a Capellades durant l’actual exercici.

Finalment, després d’un debat sobre el procediment,
es va aprovar amb l’abstenció de JxC i el PSC. Les bases recullen una partida de
30.000 euros i un calendari
on es detalla els períodes per
presentar primer la iniciativa, després les propostes,
validar-ho tot tècnicament i
procedir a votar els projectes
presentants.
A precs i preguntes els regidors i el públic que seguia
la sessió des del Canal You
Tube de l’Ajuntament de Capellades van poder fer arribar les seves qüestions.

44

| COMARCA

Divendres, 11 de març de 2022

Piera surt al carrer per commemorar Activitats a la Biblioteca
el 8M
PIERA / LA VEU

L

PIERA / LA VEU

El passat dimarts, Piera va
sortir al carrer per commemorar el Dia Internacional
de la Dona. La trobada va ser
a les 18 h a l’aparcament del
Gall Mullat, on s’hi van reunir un grup de persones amb
una pancarta sota el nom de
“8M Piera: Dia de les Dones”.
La manifestació va seguir fins
al carrer principal de la vila
per continuar baixant fins a
la plaça del Peix com a destí
final. Allà, primerament van
ser les Dones de Piera qui van
llegir el Manifest de l’Oposició Antibèlica Feminista i Les
Barjaules van ser les encarregades de llegir el manifest del
8M, elaborat per elles mateixes, mentre que la Josepa Ri-

bera Vallès va llegir un poema de caràcter feminista.
Els Diables de Piera van ser
els encarregats de tancar l’acte amb una actuació de foc.

Per la seva banda, l’Ajuntament va il·luminar la façana
del Foment de color lila per
donar visibilitat al Dia Internacional de la Dona.

La I Fira de la Dona, tot un èxit
PIERA / LA VEU

E

l dissabte dia 5 de març
es va celebrar la primera edició de la Fira de
la Dona, que comptava amb
35 paradistes artesanals i un
programari d’activitats i actuacions que van omplir l’escenari habilitat al Gall Mullat
durant gairebé 8 hores.
La inauguració de la fira la
va fer la Carme González,
regidora d’Igualtat de Gènere, acompanyada dels regidors de l’equip de govern de
l’Ajuntament. Posteriorment,
va donar la paraula a Dones
de Piera, entitat que ha participat activament durant
anys en dates commemoratives com el 8M i l’actual Fira
de la Dona, on han disposat
d’una carpa per fer-hi tallers
i activitats, a més de rebre les
donacions de material per
Ucraïna.
Un cop finalitzada la inauguració, l’escenari va ser de
la Inma Pujol amb “L’hora del conte”, representació
de diversos contes populars
animats amb titelles. Seguidament, a l’hora del vermut,
el grup musical local GIVE
va actuar cantant versions en
acústic amb la presència de
dues veus i dues guitarres.
Durant el matí, l’esdeveniment va comptar amb la
presència del diputat al Parlament de Catalunya, Jordi
Riba, que, juntament amb
altres regidors, va apropar-se

a conèixer la fira i els seus paradistes.
La tarda va arrancar amb l’actuació de ball de l’acadèmia
Blue Moon Dansa, seguida
del Grup de Sevillanes de Piera. A continuació, la Josepa
Ribera Vallès, l’Anna Victoria
Cornellà Cases, la Lola Casanovas Pla, la Marta Povo
Audenis i la Victoria Cases
Mateo, van fer la lectura de
poemes amb temàtica feminista.
El colofó de la jornada el van
posar la veu de la pierenca
María Escudero i el Llorenç,
al piano, on van interpretar

un repertori de jazz i blues
per donar tancament a la I
Fira de la Dona.
La regidora, Carme González, valora molt positivament la participació a la fira
i el feedback rebut per paradistes i assistents en quant a
l’organització i la iniciativa, i
espera que la Fira de la Dona
es consolidi durant els anys
vinents com un esdeveniment de referència a la vila.
Es recorda que durant la resta
de la setmana, Dones de Piera
continuarà recollint material
per Ucraïna de 17.30 a 19 h a
sota l’escenari del Gall Mullat.

LIÇONS D’UNA PANDÈMIA. Quarta proposta del 7 d’experièn-

cies
Inclosa en la programació del
7 d’experiències a la Biblioteca de Piera, la quarta proposta convida Salvador Macip
amb Lliçons d’una pandèmia
El proper dijous 17 de març a
les 19h, l’investigador i divulgador científic serà a la Biblioteca de Piera per presentar
el seu treball Lliçons d’una
pandèmia, on a partir d’una
anàlisi lúcida i didàctica sobre la gestió de la pandèmia
ens ofereix les claus per fer
front a futures crisis sanitàries.
Els humans ens creiem els
amos del planeta, però un
simple virus ha aconseguit
fer trontollar el nostre regnat. I això pot tornar a passar. Què hem fet malament
durant la pandèmia de la covid-19 i com hauríem d’organitzar-nos per respondre a la
propera emergència que amenaci la salut de la humanitat?
A través d’una lúcida anàlisi
dels principals factors socials i científics d’aquesta crisi i
amb les eines de la millor investigació, el Salvador Macip
ens oferirà les claus d’una necessari canvi de paradigma.
Salvador Macip estudià medicina a la Universitat de
Barcelona, on es doctorà en
Genètica Molecular i Fisiologia Humana. En recerca ha
treballat a diversos centres
d’investigació dels EUA i el
Regne Unit. Els seus estudis
han contribuït, entre altres,
a definir nous tractaments
per a la leucèmia. Ha rebut
nombrosos premis pels seus
llibres de contes i novel·la i
han estat traduïts a vuit idiomes. Va ser un dels membres
fundadors de la SCCFF. Des
del 2018 és jurat del Premi
Lletra d’Or. En el camp de la
divulgació científica, ha guanyat el XIX Premi Europeu de
Divulgació Científica i el XIX
Premio Nacional de Edición
Universitaria, per l’obra Jugar
a ser déus. Actualment escriu
regularment a El Periódico i
l’Ara. Ha col·laborat en diversos programes radiofònics,
actualment a El Balcó de la
Cadena SER.
L’acte és de lliure accés i estarà presentat pel Ventura Serrano Lobera, Adjunt de direcció del CAP de Piera

OBERTS ELS PERÍODES
D’INSCRIPCIÓ
Dimarts dia 15 s’obre el període d’inscripció per participar en dues propostes per a
petits que en breu organitza
la Biblioteca de Piera
Els nens i nenes que cursen
3r i 4rt de primària es poden
inscriure al taller Fotocollage, una proposta experimental que es durà a terme
el dimarts 29 de març a les
17.30h. Per mitjà del treball
de recerca visual en revistes
o magazins de premsa, els
participants faran una intervenció en els seus retrats
amb la tècnica del fotocollage; es tracta de jugar amb
la seva imatge propiciant la
lectura visual i l’observació
en la recerca i la reinterpretació que enriquirà la versió
que donaran d’ells mateixos.
Per als més petits i les seves
famílies, el proper dijous 31
de març a les 17.15h s’ha
programat el club de lectura
familiar Primeres passes, un
espai on gaudir de la lectura
en família, associant les estones de lectura compartida
amb moments agradables i
plaents per familiaritzar l’infant amb el llibre i les primeres imatges. Les inscripcions
restaran obertes mentre hi
hagi places disponibles i hi
poden participar 8 famílies amb infants d’entre 3 i 5
anys.
Totes les iniciatives són gratuïtes i les inscripcions es
poden formalitzar a la Biblioteca de Piera, presencialment, per correu electrònic
b.piera@diba.cat, per telèfon
93 7789665 o per whatsapp
608917920.
PER SER NENA. EXPOSICIÓ A PIERA
L’exposició organitzada per
la Regidoria d’Igualtat de
Gènere i LGTBI de l’Ajuntament de Piera amb autoria
de l’InsTitut Català de les
Dones es podrà visitar fins
el 18 de març
Des del dimarts 8 de març
es pot visitar a la biblioteca de Piera l’exposició Per
ser nena. Estructurada a
partir del cicle vital d’una
nena atemporal, al llarg de la
mostra s’analitzen aspectes
com ara l’educació, el treball
o la sexualitat i la violència
en les nenes, a través d’un
recull de fragments, creant
un mosaic de fets, testimonis, dites, dates i imatges.
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Santa Coloma commemora el Dia de la Dona
amb diversos actes
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La companyia WeColorMusic presenta
als Hostalets de Pierola el seu aclamat
musical familiar BRUNA
HOSTALETS DE P- / LA VEU

D
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

A

quest dimarts, 8 de
març, i com cada any
en aquesta data, s’ha
commemorat el Dia de la
Dona. Amb la demanda de la
igualtat en tots els àmbits entre dones i homes, milers de
persones d’arreu del món han
sortit al carrer en manifestacions per exigir aquesta igualtat.
I aprofitant aquest dia, molts
municipis també programen activitats per visibilitzar
aquesta lluita.
A Santa Coloma de Queralt, el
passat dissabte es va celebrar
una trobada de colles geganteres en què només hi participaven figures femenines. En

total s’hi van reunir 10 colles,
que van fer una plantada a la
Plaça de la Pau. I des d’allí, els
diables Keresus, van obrir una
cercavila fins a la Plaça Major,
on es va fer el ball de les gegantes i també un correfoc amb
l’única presència de diablesses.
Per altra banda, el mateix dia
8 de març es va celebrar la
xerrada “Parlem de la Regla”,
amb Emma Ponce de Leon.
El divendres 11 de març a la
tarda es farà un taller d’astrodansa, amb Paula Villadores
i finalment el 20 de març es
farà la presentació del llibre
“Dones pageses, dones dempeus”, de Laia de Ahumada,
amb les il·lustracions de Mª
Rosa Vidal Tosas.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

emà dissabte, 12 de
març, a les 18:30
hores, la companyia
WeColorMusic presentarà el
seu aclamat musical familiar
BRUNA al Teatre Casal Català dels Hostalets de Pierola.
El musical, que s’ha representat amb molt d’èxit a Barcelona i ha realitzat una extensa
gira pels teatres de tota Catalunya (incloent-hi també
actuacions al País Valencià i
les Illes Balears), ha obtingut
importants reconeixements,
com el recent premi Teatre
Barcelona 2021 al Millor Espectacle Familiar i el premi
Juan Mayorga 2019 a la Millor Autoria.
BRUNA explica la història
d’una família que acabarà
descobrint una part del seu
passat que tothom desconeixia; tothom menys la persona
que ha guardat el secret durant tot aquest temps. Ambientada als anys 90, l’obra ens
presenta a Bruna, una nena
d’onze anys que ha de fer un
treball d’escola sobre la seva
àvia. Realitzar el treball no és
una tasca fàcil per la Bruna,
ja que la seva àvia, amb cert
grau de demència, no la pot
ajudar massa. Mentrestant la
seva mare, molt enfeinada i
sola en la família, ha de gestionar la vida de la Bruna, la
seva mare i l’empresa on treballa. L’Eric, l’amic de la Bruna, sembla tenir una vida plena amb la seva família i això
fa estar neguitosa a la Bruna
que també vol viure una vida
plena amb la seva mare.
Segons els creadors i direc-

tors de BRUNA, el surienc
Mateu Peramiquel i Mar
Puig, “l’obra és un homenatge als nostres avis i àvies, i
conseqüentment, a totes les
persones grans del nostre
país que van lluitar sense
perdre mai la força; és gràcies
a la seva lluita que nosaltres
avui som qui som i ens podem dedicar a l’art; les seves
històries i la seva lluita són la
font d’inspiració de BRUNA i
també de la nostra vida”.
BRUNA va néixer amb l’objectiu de donar veu als infants
amb una història que posa
l’èmfasi en la visió dels petits
sobre el món adult. Aquesta
mirada, conjuntament amb
la intenció dels autors de
retre un homenatge als seus
avis i àvies, han fet que BRUNA s’hagi convertit en un
espectacle familiar amb un
missatge molt fort tant pels
infants com pels adults.
En l’espectador adult, BRU-

NA genera el debat sobre com
han estat educades aquelles
generacions que han crescut
amb la censura i el tabú com a
forma de vida. Alhora, els infants empatitzen amb els personatges i descobreixen les
diferències dels nens i nenes
de dues èpoques desconegudes per ells, en comparació a
la seva pròpia vivència com a
infants.
Segons els autors, “BRUNA
es vesteix d’alegria, entusiasme i energia, però a la vegada
de discussió, debat, enyorança, tristor i ràbia, provocant
que l’espectacle sigui per a
l’espectador un viatge a través del temps i les emocions”.
WeColorMusic és una companyia especialitzada en
musicals de creació, espectacles KM0 amb música en
directe que expliquen històries basades en fets reals, ja
siguin actuals, contemporànies o històriques.
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Aquest any 2022 torna la Fira Futur
a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

La gira d’ ‘Els àngels no
tenen fills’ passa
pel Casino de Calaf

D

esprés de l’aturada
per la pandèmia de
Covid-19, el 10 de
març Masquefa tornarà a
acollir una nova edició -la
setzena- de Fira Futur, un
projecte impulsat per la Xarxa TET Anoia Sud (formada
pels ajuntament de Masquefa, la Pobla de Claramunt,
Capellades, La Torre de
Claramunt, Cabrera d’Anoia,
Vallbona d’Anoia, Els Hostalets de Pierola i Piera) amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya.
Fira Futur va dirigida a
alumnes de 4t d’ESO i de PFI
dels instituts de l’Anoia Sud
i a persones en actiu o en situació d’atur que volen continuar reprendre els estudis
postobligatoris o necessiten
orientació acadèmica i professional.
Al matí a La Fàbrica Rogelio
Rojo, de 10 a 13.30 h, s’oferirà a tots els participants els
següents recursos:
• Estands d’oferta formativa:
mostra de recursos educatius
del territori (Batxillerats,
PFI-PTT, CFGM, CFGS,
Proves d’accés...).
• Espai experiències: professionals de diferents branques
explicaran la seva experiència entorn als estudis que
han cursat i la feina que desenvolupen. Els visitants podran escollir les xerrades que
més els interessin. Es faran a
diferents espais de La Fàbrica Rogelio Rojo i el CTC.
• Punt d’orientació persona-

CALAF / LA VEU

litzada: servei d’informació
i orientació personalitzada
per resoldre dubtes i valorar
diferents itineraris formatius.
I a la tarda al Casal de Joves,
de 16 a 19 h, hi haurà:
• Informació sobre l’oferta
formativa per al curs 20222023: el Casal de Joves reunirà una mostra de recursos
formatius del territori.
• Punt d’orientació personalitzada: servei d’informació
i orientació personalitzada
per resoldre dubtes i valorar
diferents itineraris formatius.
Finalment, durant el mes de
març també s’organitzarà un
programa de xerrades d’orientació:
• 11 de març (sessió telemà-

tica): “Per què m’haig de seguir formant”, adreçada als
alumnes del PFI de Piera.
• 21 de març (sessió telemàtica a les 18 h): “Com ajudar
al meu fill o a la meva filla a
decidir els estudis postobligatoris”, adreçada a famílies
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Inscripcions a joventut@
masquefa.net.
• 23 de març (sessió telemàtica a les 12 h): “Orientar en
moments de crisi”, adreçada
a professionals de l’educació.
Inscripcions a piera.educa@
ajpiera.cat.
• 24 de març (sessió presencial a l’Institut de Masquefa): “Si vols, pots! L’entorn
condiciona (molt), però no
determina”, adreçat a alumnes de 4t d’ESO.

A

quest dissabte 12 de
març a les 20.00 hores arriba ‘Els àngels
no tenen fills’ al Casino de
Calaf. Què legitima a una
part de la societat a decidir
sobre els drets sexuals i reproductius d’una altra part?
Què fa creure a una part
de la comunitat que és més
vàlida que una altra per a
la
maternitat/paternitat?
Quins són els paràmetres
que determinen qui seria o
no seria una bona mare? Pot
una dona amb diversitat psíquica ser mare? Pot ser-ho
en la nostra societat actual?,
amb les ajudes socials actu-

Els actes formen part
del 125è aniversari del
Casino de Calaf
als? Què passa amb els drets
dels infants, fills d’aquestes
dones? Éssers que no tenen
maldat, que han vingut a la
terra per fer-nos aprendre
coses de nosaltres mateixos:
àngels. I els àngels no tenen
sexe, ni tenen fills. Aquest
és l’argument de l’obra dirigida per Clàudia Cedó i interpretada per Andrea Álvarez, Marc Buxaderas i Berta
Camps.
El diumenge 13 de març a les
18.30 hores hi haurà ball a la
sala del Casino amb Sol de Nit.

Montmaneu commemora
el Dia de les Dones

Trobada de la Coordinadora de Balls
de diables de Catalunya a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

D

emà dissabte Masquefa acollirà la
Trobada de la Coordinadora de Balls de diables
de Catalunya. Serà a les 10
del matí a la Fàbrica Rogelio
Rojo.
Es tracta d’una taula rodona en la que els diferents
representants de les diferents colles ens faran una
breu exposició de com és la
seva colla o ball. Hi partici-

pen la colla local, Diables de
Masquefa, i representants
dels diables de Molins de
Rei, Esplugues de Llobregat,
Abrera, El Prat de Llobregat,
Sitges-Colla Vella, Reus i La
Vella de Gràcia.
Després d’aquestes primeres
exposicions, es presentarà
una ponència, a càrrec de
l’activista cultural Guillem
Roma, de Gràcia, que pretén
establir els diferents “models” de balls, colles i grups
de diables (i similars), par-

tint del seu origen i posterior evolució moderna. Tot
seguit es farà un debat entre
ponents i públic, sobre el què
i el com dels balls de diables.
La Coordinadora col·labora
en aquest esdeveniment, fent
el paper de relator/moderador de l’acte. Un més dels
actes, jornades i projectes,
que els Diables de Masquefa
tenen en marxa (com una biblioteca, en el seu local, sobre temes de diables, bestiari
i cultura popular en general).

MONTMANEU / LA VEU

E

l passat dissabte dia 6
de març, les dones de
Montmaneu van organitzar un dinar al Cafè del
Poble per commemorà el dia
internacional de les dones.

El dia 8 de març a les 12 h
del migdia, s’ha fet la lectura
del manifest per reivindicar
el feminisme i denunciar un
sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes,
davant les portes de l’Ajuntament de Montmaneu.
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La festa del Pellofa recupera amb èxit els actes de carnaval
i omple els carrers de Calaf
CALAF / LA VEU

C

alaf ha celebrat enguany una nova edició
de la Festa del Pellofa,
el carnaval de Calaf, recuperant els actes al 100% de forma
presencial. La població calafina no va faltar a la convocatòria i des de divendres 4 de
març al vespre, amb el Torneig
de duro i la Festa guiri, la carpa ubicada l’antiga serradora,
va omplir-se de disfresses,
música i gresca. Dissabte al
matí, el mercat i els comerços
calafins també van ambientar-se de carnestoltes per sumar-se a la festa amb la Rua
de botigues.
Un dels actes més participats,
va ser la rua de dissabte 5 de
març a la tarda on hi van participar prop de mig miler de
persones agrupades amb 10

carrosses i 7 comparses inscrites al concurs. Aquestes van
desfilar pels carrers de Calaf
amb el ritme de la batucada
Maracuyá des del Casal de
Calaf fins a l’envelat on, per no
faltar a la tradició, les reines
Pellofes van fer el pregó i l’en-

trega de premis.
PREMIS RUA
• 1r premi carrossa: CATALANS A LA ROMANA
• 2n premi carrossa: 80’s
OLYMPIC GAMES
• 3r premi carrossa: no estem

boges, només que la nostra
realitat és diferent de la vostra
· 1r premi comparsa: QUEEN’S CALAFINS
Finalment, la XV mamada, el
corre bars on hi van participar
unes 200 persones, va enllaçar els actes de la tarda amb el

ball de disfresses de la nit que
va comptar amb les actuacions de La Social Disfunktion,
Sybarites i Dj. Sendo.
La Festa del Pellofa ha estat
organitzada per l’entitat La
Polseguera amb el suport de
l’Ajuntament de Calaf.

Presentació del llibre “El
parlar de l’Alta Segarra”
S’activa l’àrea d’aportació puntual del a Copons
Catalunya, limitada per secporta a porta
tors de les comarques oficials
COPONS / LA VEU

D

issabte a les 12 del
migdia, a la sala polivalent, tindrà lloc la
presentació del llibre El parlar de l’Alta Segarra, de Mn
Carles Riera.
Aquest llibre pretén descriure el parlar de la gent de l’Alta
Segarra, comarca natural de

A partir de l’1 d’abril
serà necessari identificar-se amb una targeta per entrar a l’àrea
d’aportació puntual
ubicada a la deixalleria
CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf
activarà pròximament
l’àrea d’aportació puntual del porta a porta, ubicada a la caseta situada al costat
de la deixalleria. L’accés estarà controlat a través de targeta electrònica, que també
caldrà mostrar per accedir a
la deixalleria.
Per disposar de targeta (només una per habitatge o empresa registrats al porta a
porta), cal fer una sol·licitud
a l’Àrea de Medi Ambient.
S’han habilitat dues vies possibles:
- Formulari online: https://
bit.ly/tarjaaportaciopuntual
- Sol·licitar el formulari imprès a l’Ajuntament (sense
cita prèvia) o deixalleria, omplir-lo i retornar-lo.
Un cop l’Ajuntament rebi la
sol·licitud, el tècnic de Medi
ambient revisarà totes les dades i contactarà amb la persona sol·licitant per indicar-li

el lloc de recollida. L’àrea
d’aportació puntual, situada a
la caseta ubicada costat de la
deixalleria, està prevista per
situacions excepcionals en
què no es pugui fer ús del servei habitual del porta a porta.
Els residus que s’hi poden
aportar són: restes orgàniques, paper i cartró, envasos
lleugers, teixit sanitari i fracció resta. El nombre màxim
d’accessos permesos estarà
limitat: habitatges i entitats
tindran 12 accessos anuals;
les segones residències fins
a 52 accessos; les empreses,
25; i les masies i disseminats

sense servei porta a porta hi
podran accedir fins a 3 cops
per setmana. La mateixa targeta servirà per identificar a
totes les persones usuàries de
la deixalleria.
Així doncs, a partir del dia
1 d’abril, tota persona que
no s’identifiqui a l’entrada de
la deixalleria amb la targeta,
no hi podrà accedir. Aquesta
mesura té per objectiu millorar el servei de recollida del
municipi, i augmentar amb
la col·laboració del veïnat, els
índexs de reciclatge. També
es pretén evitar l’ús no autoritzat de la deixalleria.

de l’Anoia, la Segarra, el Bages
i el Solsonès amb constants
referències a Copons. Estudia
els trets fonètics, morfològics,
sintàctics, lèxics i fraseològics
més característics del parlar
d’aquesta zona de transició
entre el català central i el
nord-occidental.
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esports
El CF Igualada femení,
classificat per la fase d’ascens
FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
AEM LLEIDA 0

E

l CF Igualada femení
afrontava un dels duels
més importants de la
temporada. Es tractava d’un
cara o creu davant un dels rivals directes per accedir a la
següent fase, el filial de l’AEM
de Lleida.
Les anoienques estarien classificades si sumaven els tres
punts i haurien d’esperar a la
darrera jornada, si empata-

ven. Una derrota posava molt
difícil l’accés.
Així va ser com les blaves van
sortir molt endollades i al minut 10, Ona va aprofitar una
pilota rebutjada pel pal, per
fer l’un a zero. El gol tranquillitzava a les jugadores de Victor Torrijos. Les igualadines
dominaven el joc i no tenien
cap mena de pressa per atacar. S’arribava al descans amb
el triomf momentani i amb la
sensació que el partit estava
controlat.
A la represa, les visitants van
avançar les línies de pressió,

davant la necessitat d’haver
d’aconseguir els tres punts.
I allà és quan l’Igualada va
aprofitar per tancar l’enfrontament. Passada a l’espai per
Marina, que assistia a la perfecció a Peke, que feia el segon
gol. El partit estava sentenciat
i les blaves van demostrar ofici
per no sofrir en cap moment.
L’última jornada de lliga, intranscendent per les igualadines, es disputarà el pròxim
diumenge, a Vilafranca. El
primer objectiu s’ha assolit,
ara toca anar a per l’ascens
de categoria.

Dues victòries seguides,
per primera vegada a la
temporada dels blaus

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 3
EL CATLLAR 1

E

ls blaus aconsegueixen
encadenar dues victòries consecutives, per primera vegada a la temporada.
L’equip de Pedro Milla seguia
comptant amb nombroses
baixes, però era conscient que
sumar tres punts farien respirar i permetrien que l’equip
seguís creixent.
En front, hi havia El Catllar,
un dels equips revelació de la
temporada. Al minut 2, després d’una centrada de Sardor,
els visitants van desviar la pilota que es convertiria en el
primer gol. El duel començava

d’allò més bé. El conjunt blau
seguia generant ocasions i les
sensacions eren molt bones.
Al minut 29, Sole rematava de
cap, un córner i feia el segon.
S’arribava al descans amb un
bon marcador. A la represa,
els visitants van intentar incomodar la porteria d’Arturo,
però no ho van aconseguir
fins al minut 63 amb un penal
molt dubtós. Cinc minuts més
tard, una gran combinació
era rematada per en Joel, que
feia el tercer gol. Des d’aquell
moment, no es va veure cap
jugada clara més de gol i els
tres punts es van quedar a Les
Comes.
La setmana vinent, l’equip
descansa i torna a jugar el 20
de març, a Mollerussa.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada
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L’Igualada Rigat
L’Igualada Femení HCP encadena
s’estavella contra els pals la cinquena victòria consecutiva
i acaba amb un empat
HOQUEI PATINS / LA VEU

IHC RIGAT 2
JUVENTUDE DE VIANA 2

E

ls ferros van impedir
la primera victòria
de l’IHC RIGAT a la
competició europea aquesta
temporada. L’equip va jugar
contra el Juventude de Viana, que va saber defensar
la porteria i es va mantenir
alerta durant tota la trobada.
Van ser-ne vuit pel cap baix,
alguns amb remats consecutius. L’equip es va haver de
conformar amb un empat
en un partit que ha de servir de reactivació després de
l’aturada de competició de
15 dies. Part del treball que
es va fer a pista s’haurà de
posar en pràctica dimecres
contra el Noia, amb la baixa
de Ton Baliu per targetes.
La primera oportunitat
clara del partit va ser arlequinada. Tety Vives no va
poder aprofitar un penal al
minut 12. 3 minuts més tard
va arribar l’1 a 0 amb un remat d’Aleix Marimon a l’escaire des de mitja pista. La
primera part va acabar amb
aquesta mínima diferència,

gràcies, sobretot, a la gran
aturada d’Elagi Deitg en un
penal a falta de 77 segons
pel final.
A la segona part, Guillem
Torrents va ocupar la porteria igualadina i es va estrenar també amb una pilota
aturada (la FD per 10 faltes
d’equip). En Guillem va aturar el llançament, però Remi
va aconseguir l’empat en el
rebot. Només 14 segons després, Riba hauria pogut tornar a posar als rigats per davant amb una FD per targeta
blava però no la va poder
transformar en gol. La situació es va repetir 10 minuts
després amb una FD per 10
faltes d’equip.
L’1 a 1 es va mantenir invariable fins al minut 14. Bernat Yeste va aconseguir el 2
a 1 d’un tir creuat. L’avantatge va durar només 3 minuts. Gustavo Lima va fer el
2 a 2 de penal. Era un partit
de pilotes aturades. L’última gran oportunitat local
també va ser de FD. Yeste
no va poder aconseguir el 3
a 2. Al final, es va aconseguir el primer punt europeu
i ara toca pensar en el derbi
amb el Noia.

HOQUEI PATINS / LA VEU

IGD FEMENÍ HCP 4
GIRONA HC 0

D

issabte
l’Igualada
Femení Grupo Guzman va assolir una
treballada victòria (4-0) davant el cuer de la categoria,
un Girona CH que va plantar
cara i que va tenir les seves
opcions fins ben avançada la
segona meitat. Les noies que
entrena Carles Marín van assolir una victòria important,
la cinquena consecutiva, amb
una actuació estelar de la capitana i màxima golejadora
igualadina Pati Miret, autora
d’un hattrick que va ser determinant.
El partit suposava el retorn a
Les Comes d’Albert Bou, tècnic de les gironines, i que la
passada temporada va ser un
dels artífex de la permanència
de l’IFHCP a OK Liga. Just
abans de començar el matx,
el president del club igualadí
Jordi Besa va lliurar-li una
placa de reconeixement.

El matx va començar un pèl
fred, amb un equip gironí
molt ben plantat en pista i un
Igualada que intentava elaborar jugades sense gaire encert
i amb una certa precipitació.
Un temps mort demanat per
Carles Marín donaria pas
a una fase de domini local,
però les bones intervencions
de Sara Céspedes, portera
visitant, impedirien que les
igualadines s’avancessin. Només quedaven 30 segons per
arribar al descans, i Helena
de Sivatte avançaria les igualadines en el marcador en un
acció de davantera, fent-se un
espai dins l’àrea, girant sobre
sí mateixa, i rematant a la
perfecció.
L’1-0 al descans posava les
locals en avantatge i generaria que el Girona CH hagués
d’arriscar a la represa, però el
joc va continuar durant molts
minuts amb control igualadí
i un Girona ben situat defensivament, i que buscava la
seva oportunitat amb Marina
Monge i Júlia Canal sempre
amenaçant a una Cristina

Av. Dr. Pasteur, 32
08700 Igualada
Tel. 93 803 77 07

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

P au M u ntadas, 4 6
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I g u alada
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Riba que va tornar a tenir un
partit rodó. Just a l’equador
de la segona part Pati Miret
començaria el seu particular
recital, enviant al fons de la
xarxa una canonada al pal
llarg de la porteria gironina,
defensada durant el segon
temps per Èlia Bladé. Aquest
gol encarrilava el triomf,
però encara les visitants van
tenir una falta directa que no
va poder aprofitar Júlia Canal. L’Igualada va entrar a la
recta final del matx dominant
clarament, i molt més intens
físicament que no pas el seu
rival. A sis minuts del final
Pati Miret aconseguira el 3-0
en una nova demostració de
talent i definició, i a només
dos de la conclusió faria el
4-0 executant de forma espectacular i amb gran tranquilitat una falta directa. Era
el particular hattrick de la capitana, i el colofó a una victòria treballada i que permet
a les igualadines mantenir-se
a la sisena posició, amb 28
punts.
Les igualadines intentaran
continuar la bona ratxa a la
pista del CH Mataró.
El proper dissabte l’Igualada
Femení Grupo Guzman intentarà sumar el sisè triomf
consecutiu, a la pista d’un
conjunt que lluita per eludir
el descens, el CH Mataró. Les
del Maresme són un equip
molt jove i en constant evolució, que han millorat molt
el seu rendiment durant la
temporada, tot i que es troben lluitant amb Las Rozas i
Vilanova per sortir del pou.
L’Igualada Femení haurà de
continuar donant la seva
millor versió per sumar tres
punts clau abans de començar la fase de calendari a priori més complicada.
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L’Events CB Igualada tanca la primera El Monbus CB Igualada
fase amb victòria
cau a l’Hospitalet
BÀSQUET / LA VEU

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 80
CB CORNELLÀ 55

C.B.L’HOSPITALET 76
CB IGUALADA 71

N

ova victòria de
l’Events CB Igualada a casa, per tancar una primera fase excellent. Un inici fort de partit
per part de les igualadines,
posant un parcial de 6-0 en
el marcador en els primers
minuts de partit, va deixar
sense opcions d’anotar a les
jugadores de Cornellà. Va ser
en el minut quatre quan les
jugadores visitants van aconseguir un triple i una cistella de dos, els únics punts
durant el primer període de
partit. Per acabar, un parcial
de 15 a 0, col·locant l’electrònic amb un marcador provisional de 21-5.
En el segon període, les jugadores blaves van seguir
dominant el partit i augmentant la diferència en el
marcador. Es va iniciar, de
nou, amb un parcial de 7-0,
posant contra les cordes a les
jugadores de Miguel Ángel
Platel. Tot i així, les jugadores locals van començar a
baixar el nivell defensiu, fet
que van saber aprofitar les
jugadores del CB Cornellà.

E
Les visitants van aconseguir
trobar el seu millor joc per
anotar i retallar distàncies en
el marcador. Aquest període
va estar marcat per l’encert
des de la línia de triple per
part dels dos equips. Aquest
fet ajudava que el parcial fos
quantiós i s’arribés al descans
amb un resultat de 39 a 19.
En la represa del partit, va
seguir dominant l’encert des
de la línia de triple, anotant-ne cinc l’equip local i
tres l’equip visitant. Semblava que el CB Cornellà podia
reduir les distàncies en el
marcador, quan en el minut
tres de partit, aconseguia
baixar dels 20 punts, però
una ràpida resposta de les
jugadores de Sergi Alamillo,

anotant un parcial de 10-0,
les tornava a distanciar. Al
final del període s’arribava
amb un clar 62 a 35.
En l’últim quart del partit va
predominar l’intercanvi de
cistelles degut a que el nivell
defensiu d’ambdós equips
vas baixar. El CB Cornellà
va seguir treballant per eixugar les diferències però va
ser impossible degut al bon
ritme de partit de l’equip igualadí. El darrer parcial va ser de
18 a 20.
El resultat final del partit va
ser 80 a 55 a favor de l’Events
CB Igualada.
Cal destacar el debut de la jugadora Ainoa Farré, jugant els
primers minuts a la categoria
Copa Catalunya Femenina.

Empat per al Waterpolo del CNI
contra el CN Martorell
WATERPOLO / LA VEU

F

inalment, després de
concretar la nova data,
divendres passat va disputar-se el partit ajornat de
la lliga catalana absoluta de
3ª divisió contra el CN Martorell amb un resultat final de
13 - 13 (Parcials 2-3, 2-2, 4-3,
5-5).
L’equip igualadí va sortir connectat des del primer mo-

ment, aconseguint obtenir
un parcial de 3 gols a 0 però,
a 2 minuts per acabar la primera part, dos errors de concentració van fer que el rival
aconseguís retallar aquesta
diferència i que es posés per
sobre el marcador a la segona
part.
Tot el partit va ser molt ajustat, amb un frec a frec constant on els àrbitres van ser
protagonistes en alguns mo-

ments ja que no van estar
prou encertats en cap dels dos
cantons i això va fer que el
partit fos una lluita constant
amb diverses jugades d’inferioritat numèrica.
A l’última part, amb dos dels
nostres jugadors asseguts a la
banqueta amb tres expulsions
i veient que el Martorell s’allunyava del marcador, l’equip
va aguantar moralment l’embat i el balaguerí, jugador
de l’Igualada, Jesús Burgués,
amb varis llançaments de
molta potència des de la posició d’esquerrà, va complicar
el partit a l’equip rival que va
fer que finalment no s’emportessin els dos punts a casa.
Amb aquest empat aconseguit contra els segons de la
lliga, els aigualits mantenen
una bona dinàmica de joc i
bones sensacions. El proper
partit serà fora de casa contra
el CW Sant Adrià.

l Monbus CB Igualada
disputava, el passat dissabte 5 de març, la 18a
jornada del grup C-2 de lliga
EBA. Els igualadins venien de
perdre en l’anterior jornada
contra Joventut Badalona, i
en aquesta ocasió tocava enfrontar-se al Torrons Vicens
- C.B.L’Hospitalet, els actuals
líders del grup.
El partit va començar amb un
Igualada molt concentrat des
del primer minut. Tot i tenir
un gran rival davant, l’Igualada va aconseguir acabar el
primer període a favor amb
un 12-19.
El segon període passaria
just el contrari. L’equip local,
liderat per un gran Iván Gar-

cía molt encertat des de línia
de 3, va aconseguir arribar al
descans amb un mínim avantatge d’un punt, 32 a 31.
El tercer període va estar
molt igualat, tan un equip
com l’altre van desplegar les
seves millors armes ofensives i posaven tot l’esforç per
aconseguir la màxima intensitat defensiva. Es va arribar
al final del període amb un
52-54.
En el quart període, va seguir
amb la mateixa dinàmica que
estava portant el partit fins al
moment. En els darrers cinc
minuts de partit però, la dinàmica va canviar. El conjunt
de L’Hospitalet va poder imprimir més agressivitat que
li va ser permesa i aquesta va
fer descol·locar als igualadins
que no van poder fer res per
a capgirar el marcador i acabant perdent per 76 a 71.

Nani Roma i Àlex Haro
van complir en el Ral.li
de Lorca
MOTOR / J.M VIDAL

P

el voltants de Lorca es
va disputar la primera
prova puntuable pel
campionat estatal de ral.lis
de terra amb una destacada
participació d’equips tant pel
que fa a quantitat com a la
qualitat.
Entre els equips inscrits hi
havia el format pel pilot osonenc Nani Roma copilotat
per l’odenenc Àlex Haro amb

un Citroén C3 N5.
Al final del ral.li es situaren
en el 16è lloc, sent segons a
la categoria de N5.
Els dies abans del ral.li molta
va ser la pluja caiguada que
va provocar que els trams de
terra estesin enfangats i lliscosos, fins el punt que dels
quatre trams que es repetien
dues vegades cadascun, les
dues passades per un tram es
van haver de cancel·lar per
l’estat del terreny.

ESPORTS |

Divendres, 11 de març de 2022

51

Pol Makuri Redolad acaba 14è en el seu debut als Jocs
Paralímpics de Pequín
ESQUÍ / LA VEU

P

ol Makuri Redolad
ha començat la seva
participació als Jocs
d’Hivern de Pequín 2022
competint a la prova clàssica
de 20km d’esquí de fons disputada al Centre de Biatló de
Zhangjiakou.
L’esquiador d’Igualada ha
acabat en catorzena posició,
amb un crono d’1:05:08. L’or
ha estat pel japonès Taiki
Kawayoke, amb un temps de
52:52, la plata l’ha guanyat
el xinès Jiayun Cai –54:27- i
el bronze ha estat pel xinès
Mingyang Qiu amb 54:29.
L’esquiador anoienc, que ha
estat el primer a l’ordre de
sortida, ha complert amb el
seu objectiu esportiu que era
acabar entre els quinze pri-

mers. Redolad, que pateix
una hemiparèsia a la part
dreta del cos, ha fet una bona
cursa, però el traçat del circuit no l’ha beneficiat massa.
Makuri ha destacat que “començava la cursa amb molta
il·lusió, sabent que era una
prova llarga, però amb molt
bones sensacions des de l’escalfament a la pista”.
Segona participació a la
prova d’esprint
Dimecres 9, Makuri va participar en la prova de classificació de la modalitat d’esprint, estil lliure, quedant en
25a posició, amb un temps de
4:17.
L’esquiador igualadí ha explicat que aquesta no és la seva
millor especialitat, però que
volia competir per deixar

constància que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva
discapacitat, pot participar en
aquest esport.
El circuit d’aquesta segona
prova d’esprint era d’1 km i,

segons el seu tècnic Nil Martínez, més intens que el de la
prova de 20 km que va disputar dilluns passat, ja que ha
constat de 3 murs força durs.
Pol Makuri tornarà a com-

petir el proper 12 de març, i
s’acomiadarà dels Jocs Paralímpics amb la prova de mitjana distància -12, 5km-, en
aquest mateix circuit Centre
de Biatló de Zhangjiakou.

Xènia Mourelo 13a fem. al Campionat Carla Bisbal al campionat
de 800 metres llisos
de Catalunya de Cros Curt

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Xènia Mourelo, va assolir
la 13a posició gral. fem. al
Campionat de Catalunya Ab-

solut de Cros Curt individual i per Clubs, disputat conjuntament amb el 8è Cros
del C.A. Calderí a Caldes de
Montbui, diumenge passat
al matí, amb la participació
de 4 atletes del CAI.Va so-

· Motor Oli Sport Plus 85 Nm.
· Bateria Samsung fins 900Wh.

en 24 quotes

(sense interessos)

bresortir el 13è lloc absolut
de Xènia Mourelo al Campionat català femení amb
14’ 17’’ per cobrir els 4.000
m de la prova dominada per
Douae Ouboukir (Independent) amb 12’ 56’’. Per equips
es va imposar l’A.A. Catalunya. Carles Gómez era 15è
absolut al Campionat català
masc., amb 11’ 35’’ per cobrir els 4.000 m de cursa, entrant 23è Francesc Carmona
amb 11’ 46’’ i retirant-se per
lesió Heaven Nuñez.
El campió català individual
va ser El Mehdi Aboujanah
(F.C. Barcelona) amb 10’ 56’’,
i per equips es va imposar el
Castillejo Running Team.

ATLETISME / LA VEU

Q

uatre atletes del C.A.
Igualada Petromiralles, van participar
al 44è Campionat d’Espanya
Sub-18 en Pista Coberta de
Valencià, entre els atletes estatals capdavanters nascuts
els anys 2005-06. Els atletes
del CAI tingueren una destacada actuació global, amb
una plaça de finalista. Va
sobresortir Carla Bisbal, 4a
a la final dels 800 mll., amb
2’18”98, a únicament 47/100
del Bronze. La campiona estatal va ser Marta Mitjans
(C.A. Canovelles).
Ian Alves era 9è en el salt de

perxa masculí, amb un millor salt de 4,02 m.
Aina Eberlé era 10a en el salt
d’alçada femení amb un millor intent de 1,59 m., mateixa marca que les classifica de
la 6a a la 10a posició, prova
dominada per Gabriela Sanz
(Zaragoza Atl).
Núria Moix era 11a en el Pentatló femení amb 3.039 punts,
i amb els següents parcials en
les 5 proves de la Combinada:
60 m.t.: 9”98 /S. alçada: 1,49
m/ pes:13,19 m. /S. llargada:
4,82 m. / 800 m.ll.: 2’50”14,
amb el 1r lloc en pes, com a
posició individual més rellevant. La campiona estatal va
ser Ane Algarra, Hiru-Herri.

NOVETAT

2022 TORPADO XANTO Z
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24 quotes
sense interessos
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Georgina Gabarró acaba segona a la Jordi Moreno campió
d'Espanya de duatló
GTNS de Portugal
DUATLÓ / LA VEU

D

CURSES MUNTANYA / LA VEU

A

quest any la Louzan
trail ha estat la primera cursa puntuable
per a la famosa lliga Golden
Trail National Series organitzada per la marca Salomon.
Els dos atletes del Merrell
Trail Team, Georgina Gabarró i Marc Ollé, completaran
totes les proves, Olla de Núria
i Mitja Ultra Pirineu, per intentar situar-se entre els finalistes que tindran l’oportunitat de córrer la gran final amb
tots els finalistes de les GTNS
d’arreu del món.
La cursa femenina va estar
liderada per Gabarró durant
la major part del temps però
el primer lloc es va acabar
decidint a falta de 4 km per
la meta on la corredora por-

issabte passat es va
celebrar a Sòria el
Campionat d'Espanya de duatló de mitja distància. Jordi Moreno de la
secció de Triatló de la UECANOIA va participar en la
categoria per edats de 60 a 64
anys enduent-se una merescuda victòria.
La prova, que tenia l'epicentre a les "Pistas Los Pajaritos",
va compençar amb 10km de

tuguesa Inés Marques i Georgina Gabarró van córrer
juntes fins a escassos metres
de la meta on la portuguesa
va acabar sent la vencedora
per menys d’un minut de diferència.
Per la part masculina, Marc
Ollé, va començar amb el

cursa a peu per la zona de
Los Pajaritos i la Universitat, 40km amb bicicleta per
la carretera de Navalcaballo
i finalitzar amb 5km més de
cursa a peu.
L'igualadí Jordi Moreno es va
imposar sobre els seus contrincants amb un temps total
de 2h 24minuts (00:41:54,
01:17:04 i 00:23:22 respectivament).
Una bona manera d'estrenar
la temporada i la nova secció
de triatló del club anoienc.

grup capdavanter però se’n
va anar distanciant una mica
durant els primers 10km. Tot
i així, Ollé es va sentir més
competitiu i va recuperar alguna posició fins a finalitzar
en 2h57min en la vuitena
posició en una cursa amb un
gran nivell de corredors.

Jornada brillant de DreamTeam Anoia Pedalada "La Dona Roda
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper
2022" de la UECANOIA
FUTBOL / LA VEU

L

’esportivitat i el bon
ambient van marcar
la jornada amistosa
que l’equip inclusiu del Club
Esportiu Anoia va viure el
passat diumenge, a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper.
L’equip del Dream Team

Anoia va disputar un amistós amb l’equip de la Fundació Barça Genuine de la
lliga Genuine Santander que
es va iniciar la temporada
2017- 2018.
Aquesta competició, que
la temporada passada va
comptar amb la participació
de 36 equips, té com a ob-

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44

jectiu avançar cap a la integració i la inclusió de persones amb altres capacitats,
en el món de l'esport.
Segons ha explicat l’entrenador vilanoví Raúl Martos,
l’equip es va traslladar en
autocar amb una trentena
de jugadors i 160 afeccionats, entre familiars, amics
i socis. Asseguren que van
viure una magnífica jornada, durant la qual l’ambient
festiu i amistós va estar per
sobre de qualsevol altre interès competitiu. Així i tot,
l’equip s’ho va prendre molt
seriosament, orgullosos de
poder jugar amb un conjunt
de jugadors d’alt nivell.
Un gran projecte inclusiu
Des que va començar a
constituir-se, en la primavera de l’any passat, la família del Dream Team Anoia
no ha deixat de créixer.
El projecte d’aquest equip
de futbol inclusiu compta amb la col·laboració de
l’Associació Salut Mental
Catalunya a l’Anoia i d'Àuria Grup i també, amb el
patrocini de l’empresa Buff.
El novembre passat, el Club
Esportiu Anoia, la Fundació Àuria i l’Associació
SMC Anoia van signar un
conveni marc per esmerçar
esforços i donar suport a
aquesta iniciativa.

BTT / LA VEU

2

Rodes Escola de Ciclisme UECANOIA va
organizar el passat diumenge 6 de març una Pedalada BTT per celebrar el "Dia
Internacional de la Dona".
Una cinquantena de persones van participar-hi fent el
recorregut d'uns 10km que
els va dur a fer una volta pel
circuit de BTT permanent
d'Igualada, pel Parc Fluvial, l'Anella verda i de nou
al Puigcornet que va ser el

punt de trobada i arribada.
Al finalitzar la ruta hi va haver un "Esmorzar de Fruita"
per tots i totes els/les participants.
Alguns dels objectius de
l'Escola de Ciclisme és potenciar l'esport femení, els
hàbits saludables i els valors que ens fan créixer com
a persones. És per això que
aquests "valors" els duen escrits a les seves equipacions,
per recordar en tot moment
que abans que res som i hem
de ser persones.

2Rodes a la Copa
Catalunya de BTT
BTT / LA VEU

D

issabte 5 de març dos
ciclistes de 2Rodes
Escola de Ciclisme
UECANOIA van participar
a la primera cursa de la temporada de la Copa Catalunya
BTT Infantil al Vendrell, en
Manel Elizari i el Medir Alzuria, que van realizar els

circuits de 8,4km i 12km respectivament segons les seves
categories.
Amb més de 240 participants, els dos membres del
club anoienc van valorar molt
positivament la jornada, i segueixen amb moltes ganes de
continuar amb la Copa Catalunya. Felicitats als dos bikers
per les ganes i esforç!
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El Club Bàsquet Àguiles presenta els nou equips
de la temporada 2021/2022
BÀSQUET / LA VEU

E

l Club Bàsquet Àguiles
va celebrar el passat
dissabte 5 de març la
presentació dels seus equips
de la tem-porada 2021/2022.
Tot i que ja s’ha passat l’equador del curs esportiu, des del
club van decidir seguir en-davant amb aquest acte, que no
s’havia pogut celebrar fins ara
a causa de la covid.
Així doncs, els jugadors i entrenadors dels nou equips
que aquest any formen part
de l’Àguiles van anar entrant
al poliesportiu, un darrere
l’altre, mentre els familiars,
amics i coneguts ho gaudien
des de les grades.

En total, un centenar de jugadors i una quinzena d’entrenadors van participar d’aquesta
presentació, que també va
servir per fer les fotografies
dels equips. El club aquest any
compta amb l’escola de bàsquet, pre-mini masculí, mini
masculí 3x3, mini femení, infantil femení, júnior femení,
sènior masculí 3x3, sènior femení i sènior masculí.
L’ocasió també va servir per
estrenar les noves dessuadores del club, que van tenir un
gran èxit i es van esgotar en
el primer dia de venda. També es va aprofitar per ensenyar el nou gimnàs que s’ha
instal·lat en una de les sales
del poliesportiu i explicar di-

verses iniciatives que es faran
les properes setmanes, com
la sortida a veure un partit
del Barça de bàsquet d’aquest
proper diumenge, a la qual
s’hi han apuntat 125 persones
entre jugadors, familliars i socis del club. Amb la foto de família del conjunt de jugadors i

entrenadors, i les paraules del
regidor d’Esports, Cisco Solà,
desitjant sort a l’entitat, la presentació es va donar per finalitzada. La tarda de bàsquet va
seguir, amb el partit del sènior
masculí-PLASFOC contra el
CEB Sant Jordi de Rubí.
El primer equip masculí de

Triple victòria pels
equips de frontennis
FRONTENNIS / LA VEU

E

l passat cap de setmana es va disposar la sisena jornada del Campionat on les tres parelles, i
van resultar vencedores en
les seves respectives categories.
En Tercera Categoria, en
Martí Claramunt i l’Oriol
Claramunt, (Igualada C), en
els frontons de CTR Monterols, van guanyar per 0-2

(12-15/14-15) davant la parella de Bac de Roda Junior.
En Segona Categoria, l’Adrià
Claramunt i en Francisco
Fontseca (Igualada B) van
guanyar al Gimnastic de Tarragona per 10-15 i 7-15.
I en Categoria d’Honor,
l’Adrià Cano i en Marc Esteve, van guanyar els dos sets
per 8-15 i 7-15, davant CNTerrassa C.
Enhorabona a tots ells i a seguir millorant!

Campionat Comarcal
d’Atletisme Relleus
ATLETISME / LA VEU

A

quest dissabte 12 de
març se celebra el
Campionat Comarcal
d’Atletisme relleus benjamí,
que forma part dels 70 Jocs
Esportius Escolars de l’Anoia.
La competició, que es disputarà a l’Estadi Atlètic d’Igualada a les 11 hores, compta
amb les proves de 4x60 metres llisos, 4x100 metres llisos
i 3x200/400/600 metres llisos;

tant en la categoria de poliesportiu com de lliure, femení
i masculí-mixt. Hi haurà medalles als tres primers equips
classificats de cada relleu.
L’organització recorda que,
en tot moment, estarà prohibit l’accés a l’interior estadi
(tartà i zona de gespa) a totes aquelles persones que no
siguin els esportistes que en
aquell moment estiguin disputant la seva prova o els entrenadors i delegats.

l’Àguiles es va imposar amb
contundència per més de 20
punts i això va permetre una
tarda rodona per tots els aficionats. Una victòria, que, a
més, permet al conjunt groci-negre seguir somiant amb
disputar les fases d’ascens a
Copa Catalunya.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Montmaneu, en sessió de data 31 de gener de 2022, ha
aprovat inicialment el Pla de millora urbana PMU-03 El Clot i el solà – Versió desembre 2021, al terme municipal de Montmaneu, formulat a instància del Sr. Miquel
Requesens Corbella i la Sra. Marcela Godó Soler.
L’esmentat expedient romandrà exposat al públic durant el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari La Veu de l’Anoia, i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, al següent
enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=813320002 , podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 16 de la
LPAC.
Contra l'acord d'exposar al públic l'aprovació inicial, que és un acte de tràmit en via
administrativa, no es podrà interposar recurs, sense perjudici que es pugui exercitar el que s'estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
Contra l'acord de suspensió de llicències, en tractar-se d'un acte de tràmit qualificat, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant
l'òrgan de l'Ajuntament que l'ha dictat en el termini d'un mes, o directament recurs
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins
el termini de dos mesos, tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Transcorregut
un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt,
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i, a partir de l'endemà, podrà ésser
interposat recurs contenciós-administratiu.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi
convenient.
L'àmbit de suspensió de llicències a què es refereix aquest acord, queda reflectit en
el plànol que es detalla en l’enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=813320002.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Montmaneu, 10 de març de 2022
L’Alcalde
Àngel Farré Carulla
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“El pes d’un cos” o la dificultat d’envellir dignament,
diumenge a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

A

bans de la seva estrena al Teatre Nacional
de Catalunya, el proper diumenge dia 13 de març,
a les 6 de la tarda, el Teatre
Municipal l’Ateneu presenta
El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg. Es tracta d’una aposta
compromesa de la dramaturga
i directora argentina, amb producció de Teatre Nacional de
Catalunya, Centro Dramático
Nacional i Velvet Events, protagonitzada per Laia Marull,
Quim Àvila, David Marcé i Sabina Witt. L’obra és un muntatge multidisciplinari que combina text, música en directe i
projeccions, on el realisme més
cru i actual dialoga amb el joc
teatral, l’humor i la imaginació. Szpunberg utilitza aquests
elements per explicar una situació que moltes persones viuen a Catalunya i a molts altres
indrets del món: conviure amb
un familiar dependent.
Les entrades tenen un preu de
20, 18 i 15 € i es poden adquirir
per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es
poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposi-

cions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de
la Creu). Els dijous d’11 a 13 i
de 16 a 20 i el mateix dia de la
funció, des d’una hora abans es
venen a la taquilla del passatge
Vives.
El pes d’un cos
Fer-se càrrec d’un cos que ja no
funciona de manera autònoma
i no tenir els recursos bàsics
per fer-ho pot convertir-se en
un malson. Una letargia que
molta gent viu en solitud.
En la peça, la protagonista
(Laia Marull) ha de cuidar del
seu pare qui, després de patir

un ictus, viu un deteriorament
físic i mental que el fa necessitar assistència continuada. S’ha
convertit en un ésser totalment
dependent..
El pare, que era un gran pilar
(emocional i ideològic) per a la
filla, s’ha convertit en el paradigma de la fragilitat, algú que
té al·lucinacions i que no pot
fer les necessitats bàsiques de
forma autònoma.
La manca de recursos econòmics propis i la precarietat
que viuen les administracions
públiques fan que la situació
entri en una mena d’espiral de

caiguda lliure. La manutenció
del pare fa que la filla hagi de
vendre-ho tot, desposseir-se de
tot allò que ha heretat i entrar
en una mena de deliri imparable. Quin sentit té mantenir en
vida el cos d’algú que ha perdut
totes les facultats que ens fan
humans?
Només l’arribada d’un àngel,
conductor d’una ambulància i
zelador, pot treure’ls de l’abisme.
Victoria Szpunberg ha escrit
una obra que aborda el tema
de l’envelliment en la nostra
societat actual que ens plan-

teja interrogants com: quan es
considera que una vida deixa
de ser digna? Com assumir la
decadència dels progenitors i
com fer conviure el sentiment
d’estima amb la càrrega emocional i econòmica que suposa
aquesta experiència? Quina és
la resposta de l’Estat. L’ajuda
de la llei de dependència que
no arriba mai, la manca d’espais públics on fer-se càrrec
de la gent gran, les condicions
de precarietat i deixadesa que
viu el sector de l’assistència a
la gent dependent, els preus
abusiu i el negoci de les residències privades.
Com diu l’autora i directora, que fa un teatre connectat
amb els temes polítics i socials del món contemporani: “El
pes d’un cos s’inspira en la relació amb el meu pare malalt,
les diferents etapes de la seva
malaltia, la transformació del
vincle afectiu i, especialment,
el que ha suposat acceptar
la seva dependència i el seu
deteriorament físic i mental.
Ara que el meu pare ja no hi
és, vull escenificar aquest text
com una mena de celebració,
compartir amb l’espectador
una experiència que esdevé
íntima i alhora social”.

Yayo Herrero i Pere Fullana parlaran sobre el col·lapse ecològic
al pròxim Diàlegs Capitals
CULTURA / LA VEU

I

gualada té el luxe de rebre
l’antropòloga i enginyera
Yayo Herrero, una de les
investigadores ecofeministes
més influents a nivell europeu, que conversarà amb Pere
Fullana, especialista en anàlisi del cicle de vida i canvi climàtic. Ells dos seran els protagonistes el pròxim Diàlegs
Capitals titulat El repte del segle XXI: el col·lapse ecològic i
moderat per Blanca Martínez
de Foix, cap de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció
Ambiental de la Diputació de
Barcelona.
Un dels principals reptes del
segle XXI és el canvi climàtic i la crisi ecològica. Cal fer
una transició cap a un model
econòmic i social diferent?

És possible el creixement
econòmic i la regeneració de
la naturalesa? Com podem
evitar el col·lapse ambiental?
Els dos experts exposaran els
principals reptes mediambientals actuals, a través d’una
narrativa que faci intel·ligible
la noció de col·lapse ecològica i oferir noves fórmules per
conjugar la vida i el medi ambient.
Tindrà lloc el dia 17 de març,
a les 19:30 h, al Teatre Municipal de l’Ateneu. L’entrada
gratuïta i cal reservar-la prèviament a www.tiquetsigualada.cat.
Yayo Herrero
Yayo Herrero és antropòloga,
enginyera, professora i activista ecofeminista. És una de
les investigadores més influ-

ents en l’àmbit ecofeminista
i ecosocialista a nivell europeu. Herrero és llicenciada en
Antropologia Social i Cultural, Enginyeria Tècnica Agrícola, diplomada en Educació
Social i DEA en Ciències de
l’Educació. Ha estat coordinadora estatal d’Ecologistes
en Acció i ha participat en

nombroses iniciatives socials
sobre promoció dels drets humans i ecologia social.
Pere Fullana
Pere Fullana és director de
la càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic,
doctor enginyer industrial
per l’URL (Premi Caja Ma-

drid), enginyer industrial per
l’UAB, enginyer químic per
l’IQS (premi al millor PFC,
1988). També és excodirector
del Postgrau en Gestió Ambiental de l’Empresa (UPF)
i actualment és professor del
Màster en Gestió de Residus (UPM), coordinador al
Màster en Gestió Mediambiental (USJ) i membre de la
seva Comissió de Doctorat.
Ha obtingut la Millor Contribució Científica (Congrés
Mundial de Gestió del Cicle
de Vida, LCM, 2009); finalista del Premi Europa Innova
2008 i nominat al Premi Europeu de l’Energia Sostenible
2013 (Comissió Europea);
Premio Medi Ambient 2008 i
menció al Premi d’Excel·lència Energètica 2013 (Generalitat de Catalunya).
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“Únic”, clown contemporani i comèdia Teatre Nu obre una
física, aquest cap de setmana a la Casa convocatòria per a estades
de creació artística
del Teatre Nu
TEATRE / LA VEU

TEATRE / LA VEU

L

a Casa del Teatre Nu
oferirà aquest cap de
setmana l’obra “Únic”,
una proposta de clown contemporani i comèdia física
que fa ús del llenguatge universal del gest i les emocions i
que ens parla del desig de crear, del reconeixement que tots
som creadors i que podem
manifestar-nos de manera artística de múltiples maneres
en el nostre dia a dia. És un
espectacle familiar, recomanat
per a majors de 8 anys.
L’obra és de la companyia Martin Melinsky que ha fet residència a Tous durant deu dies
i com comença a ser habitual,
l’obra que s’oferirà -Únic- serà
la primera vegada que estarà
oberta al públic.
“Únic” és un espectacle que
parla del desig de crear, del
reconeixement que tots som
creadors i que podem manifestar-nos de manera artística de múltiples maneres en
el nostre dia a dia. A l’obra es
presenta a en Martinsky, un
maldestre oficinista que contínuament es posa en problemes i viu entre els pols oposats
de la seva realitat quotidiana i
el somni de ser un artista exitós i triomfant. L’avorriment
que li genera la rutina el porta

T

a jugar amb els seus elements
de treball per a transportar-se
a mons de fantasia per descobrir que l’art és on menys t’ho
esperes, i que el veritable èxit
en la vida és arribar a ser el
que realment ets.
La cita serà dissabte a les 19:00
i diumenge a les 12:00. Les entrades poden aconseguir-se a
través de la web del teatrenu.
com o directament a la plataforma https://entradium.com/
events/unic
Sobre El Teatre Nu
Teatre Nu és un col·lectiu de
professionals de l’art escènic

que crea, produeix i exhibeix
espectacles. Té la seva seu a
Sant Martí de Tous, a La Casa
del Teatre Nu, un espai on es
generen vincles amb el territori, neixen projectes pedagògics i s’ofereix una programació estable d’activitats i de
formació.
Teatre Nu es complementa
amb la Residència d’artistes.
La Casa del Teatre Nu, l’Escola de Teatre La Tarima i la
Residència són nuclis des d’on
es transfereix el coneixement
i l’experiència assolida durant
els més de 20 anys de trajectòria dels seus fundadors.

eatre Nu ha obert una
convocatòria per acollir a companyies o artistes a la seva residència artística ubicada al poble rural de
Sant Martí de Tous. Les residències, que seran de 10 dies
seguits o 10 dies repartits en
dos torns entre l’1 de setembre de 2022 al 31 de gener de
2023, inclou l’allotjament, l’ús
dels espais de creació i l’acompanyament i suport en el procés de creació. A més a més,
La Casa del Teatre Nu gestionarà la programació d’assajos oberts previs a l’estrena, i
programació de l’estrena a la
Casa del Teatre Nu així com la
possible programació a municipis propers durant els mesos
posteriors a la residència.
Teatre Nu establirà cinc criteris de valoració per avaluar els
projectes que es presentin: un
serà la qualitat, originalitat i
professionalitat de la proposta, un altre la sostenibilitat
i coherència del projecte, el
tercer punt a valorar serà la
planificació de treball prevista, el quart les sinèrgies que es
puguin produir amb tercers i
el cinquè criteri l’ús de les arts
escèniques com a vehicle per
a la reflexió social, la formació
de públics i la promoció del

Anem al teatre!
ADEU ARTURO “LA CUBANA”

Teatre Coliseum

Dissabte, dia 19 de març de 2022

Hora sortida: 14:45 h.

Divendres, dia 8 d’abril de 2022

Hora sortida: 17:30 h.

Obren una convocatòria
per acollir a companyies o artistes a la seva
residència artística
pensament crític de l’espectador o destinatari.
Per la seva banda, les propostes guanyadores hauran de tenir com a resultat un espectacle acabat, de com a mínim 45
minuts de durada, que es pugui calendaritzar i realitzar en
preestrena, estrena o gira, en
finalitzar l’estada o més endavant, sempre abans del 31 de
gener de 2023. La companyia
es compromet a presentar la
creació final en públic mitjançant 3 funcions realitzades
en divendres, dissabte i/o diumenge a la Casa del Teatre Nu.
El termini per presentar
tota la documentació és el 4
d’abril de 2022. Poden consultar-se les bases completes
a la web www.teatrenu.com/
es/residencies així com la documentació que es requereix.
Maria Hervàs, cofundadora de Teatre Nu, explica que
l’objectiu de la convocatòria
és “col·laborar en la promoció i foment de les arts escèniques a través dels recursos
i coneixements que disposem
les persones que formem el
col·lectiu Teatre Nu”.

Temporada
2021 - 2022

Sortida amb el nostre autocar el 19 de març les 14:45 i el divendres 8 d’abril a les 17:30 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 caracteritzen i al més pur estil de La Cubana: amb participació del públic, sorpreses, música i molt d'humor.
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Reserva la teva butaca a: Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9.

93 803 75 56
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Mostra Igualada obre la venda d’entrades el dissabte 12 de març
TEATRE / LA VEU

E

l dissabte 12 de març a
les 10 h del matí Mostra Igualada obrirà
la venda d’entrades per als
espectacles programats a la
33a edició. La venda serà en
línia, a través de la pàgina
web de la Fira: www.mostraigualada.cat.
Preus i descomptes
El preu de l’entrada general
per als espectacles és de 8
euros, amb un preu reduït de
5 euros accedint a descomptes pels menors de 18 anys,
les persones aturades, pensionistes, jubilades i famílies
nombroses o monoparentals i
socis del Carnet Jove.
Tots els espectacles de l’Ateneu (Pista), Museu de la Pell
(Pati), Escola de Música, i
l’espectacle Bulb & Me (Cotxeres dels Moixiganguers) tenen un preu únic de 2 euros.
Les instal·lacions Biblioteca de la Curiositat Infinita,
Secrets, El passatge dels records i La Caixeta ofereixen
diversos passis durant l’ho-

Per accedir
als espectacles caldrà
disposar d’una entrada,
ja siguin obres
de pagament o gratuïtes
rari d’obertura. Són gratuïtes
però, per accedir-hi, caldrà
recollir l’entrada al mateix espai d’actuació (aquesta entrada només serà vàlida pel mateix dia i franja, matí o tarda).
En el cas de Bulb&Me, la instal·lació és gratuïta i d’accés
lliure durant l’horari d’obertura, mentre que per accedir
a l’espectacle el preu de l’entrada és de 2 euros.
Els socis del Club Super3 poden aconseguir una invitació
pels espectacles Filar, Soc una
nou, Cu-cu, UИ vestit nou
per a l’emperador, Ella balla
i Rikus i els cromàtics fins a
exhaurir les entrades gratuïtes disponibles. Per adquirir
aquesta invitació és necessària la compra de com a mínim
una entrada de pagament pel
mateix espectacle. Cada en-

trada de pagament pot adquirir un màxim de 4 invitacions
Super3.
Tots els descomptes també es
podran aplicar en línia. Junt
amb l’entrada, es demanarà
el document que acrediti el
descompte en accedir al recinte.
Tots els infants a partir de 3
anys hauran de pagar entra-

da. En el cas dels espectacles
Musicals pels més menuts,
Univers i M.A.R.E., com que
van dirigits a primera infància, també serà imprescindible adquirir entrada per
l’infant.
Punt d’informació i taquilla
La Mostra ha habilitat un
punt d’informació i taqui-

lla al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (C/
Garcia Fossas, 2 (Plaça de
la Creu)) el dissabte 26 de
març d’11h a 13h; dijous 31
de març de 17h a 21:30h; el
divendres 1 d’abril de 17h a
21h; el dissabte 2 d’abril de
9h a 13h i de 15h a 21h i el
diumenge 3 d’abril de 9h a
13h i de 15h a 18:15

El pes d’un cos
De Victoria Szpunberg
Amb Laia Marull, Quim Àvila, Sabina Witt i David Marcé

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 13 de març de 2022
a les 18:00 h
Preu: 20, 18 i 15€

Venda d’entrades:


S i ets su bscriptor de
la V eu g au deix d’ u n
2 0% dte. en la compra
de la teva entrada
ensenya nt el carnet
de su bscriptor
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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

Senderos de gloria
FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA
Títol original: Paths of Glory.
Producció: Bryna Productions per a United Artists.
Direcció: Stanley Kubrick.
Nacionalitat i any de la producció: EEUU, 1957.
Argumentació: film basat en la novel.la homònima de
Humphrey Cobb.
Guió: Stanley Kubrick, Jim Thompson i Calder Willigham.
Duració: 86 minuts.
Cel.luloide: blanc i negre.
Intèrprets: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Mejou,
George McReady, Wayne Morris, etc.

A

manera de nota preliminar, dir que
Stanley Kubrick, el
director del film, va patir
les vicissituds de la “caça de
bruixes del Mccarthisme en
el context de la Guerra Freda. En conseqüència el film
que ens ocupa va haver de ser
rodat a Alemanya, als estudis
de Munic. La seva projecció
va estar prohibida a nombrosos països com a França fins
a l’any 1976 o a Espanya fins
al 1986, entre altres.
Sinopsi:
Una veu en off amb un rerefons d’uns compassos de
“La Marsellesa” recorda el 3
d’agost del 1914, any que va
començar la Gran Guerra,
és a dir, la Primera Guerra
Mundial. Cinc setmanes més
tard les tropes alemanyes ja
s’havien posicionat a només
12 quilòmetres de París.
Un general de l’Alt Comandament francès planteja, a
un general de rang inferior,
la necessitat d’atacar la “Colina de las Hormigas”, un punt
inexpugnable de l’exèrcit
alemany. Un cop el general
Broulard convenç al general
Mireau, aquest dona ordres
al coronel Dax (Kirk Douglas) per organitzar l’atac.
Dax ho veu com una missió
suïcida. Finalment, però, el
coronel cedeix a la pressió rebuda i porta a terme la mor-

tal ofensiva. Davant la por
que va generar aquest atac,
part de les pròpies tropes fan
retirada; en conseqüència el
general Mireau dona ordres
de bombardejar el seu propi
exèrcit; ordres que afortunadament no es van arribar
a complir. Insatisfet Mireau
convoca un Consell de Guerra i mitjançant un judici sumaríssim acaba executant a
tres soldats per covardia davant l’enemic. Al presenciar
totes aquestes irregularitats
del general Mireau, el coronel Dax passa informe al general Broulard qui, després
de la investigació i destitució
de Mireau, nomena a Dax
com a nou general.
L’autor:
Stanley Kubrick neix a Nova
York el 26 de juliol de 1928
i mor a Harpenden, Regne
Unit, el 7 de març de 1999.
Treballa com a periodista gràfic a la “Look” i l’any
1950 dirigeix el seu primer
curtmetratge sobre la vida
del boxejador Walter Cartier.
Deixa la feina de la revista i
roda el seu segons curt titulat Flying Padre. L’any 1953
realitza el seu primer llargmetratge Fear and Desire.
Home d’insòlita personalitat,
crític de jazz, entusiasta dels
escacs, ordenat, precís, meticulós, perfeccionista i sensible per l’exactitud. Fou un

buscador de noves formes,
despreocupat per la sintaxi
tradicional, home directe i
transcendent. Treballa molt
la llum, la banda sonora,
els decorats, el tràveling, els
muntatges i sobre tot el guió.
Les dificultats sorgides amb
el rodatge de Spartacus
(1960) l’allunyen del món
americà de la producció
cinematogràfica. L’any 1971
es trasllada a la Gran Bretanya.
Altres films: El telefono Rojo.
Volamos hacia Moscú (1964);
2001 una Odisea del Espacio
(1968); La naranja mecánica
(1971); La chaqueta metálica
(1987) i molts més.
Context de la realització:
Malgrat que la “caça de bruixes” havia remès, encara continuaven les “llistes negres” i
el clima de la Guerra Freda
continuava en auge. Tot i que
imperaven anys de renovació
i d’esperit emprenedor als
EEUU, al sistema li convenia
enfortir i justificar les idees
intervencionistes i marginar
als partidaris del socialisme.
No és d’estranyar que Senderos de Gloria tingués tants
problemes de producció i
exhibició. És ben conegut el
fet que malgrat el reconeixement obtingut, Kubrick no hi
va guanyar diners en aquesta
aposta cinematogràfica.
Context històric:
La Gran Guerra, 1914 a 1919,
després coneguda com La
Primera Guerra Mundial per
l’abast i per la correlació amb
la Segona Guerra Mundial,
va esclatar a conseqüència,
entre altres factors casuístics, de l’assassinat a Sarajevo
de l’arxiduc Francesc Ferran
d’Àustria el 18 de juny de
1914. El 28 de juliol Àustria
declara la guerra a Sèrbia; l’1
d’agost Alemanya declara la
guerra a Rússia, aliada amb

Sèrbia, i França s’arrenglera
amb Rússia; per altra banda Gran Bretanya declara la
guerra a Alemanya i Àustria.
El 23 d’agost Japó declara,
també, la guerra a Alemanya
amb l’objectiu de recuperar
les possessions alemanyes a
la Xina. Itàlia entra en guerra més tard i Espanya es
manté neutral. La guerra es
va acabar amb la signatura
del Tractat de Versalles; un
tractat que va ser criticat per
Wilson i pel Papa Pius XI per
a significar, per Alemanya,
una humiliació extrema i per
imposar-li unes condicions
impossibles de complir.
Valoració crítica:
Es tracta d’un film eminentment antibel·licista basat en
fets reals com la introducció
de la trinxera com a tàctica bèl·lica i l’afusellament
de soldats escollits a l’atzar,
dins de la cinquena companyia del 63 regiment, acusats injustament de covardia enfront de l’enemic. El
film mostra amb claredat i
dramatisme la injustícia del
sumaríssim així com el terror que s’escampa per la por
a una mort irremeiable dels
soldats per la brutalitat de la
nova estratègia de lluita en
trinxera.
El film impressiona des del
primer moment pel terrible

LLIGA EBA
12/03/22 a les 18:10h
MONBUS C.B. IGUALADA - C.B. MARTORELL
Omplim el Pavelló de Les Comes.

VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!

abisme que separa als que
manen dels que obeeixen;
uns gaudint de les comoditats del castell, amb mobles
de Lluís XVI, que es va convertir en residència dels generals i els altres abocats a
les trinxeres infinites plenes
de fang. Els generals juguen
amb la vida dels soldats en
funció de la seva ambició. El
film posa de manifest com els
excessos de poder i les lluites
intestines en els aparells d’alt
comandament
comporten
una manera de fer execrable
fins al punt de considerar la
vida humana com una simple fitxa d’escacs.
La denúncia sobre la utilitat de la guerra i la condició
humana envers la violència
s’expressen de tal manera
que a l’espectador no li sigui
difícil assimilar el missatge
sobre la voluntat d’expressar el pacifisme per part de
l’autor i dels guionistes. L’excel·lent guió acompanyat
d’un minuciós i ben escollit
lèxic, plasma, amb contundència, com l’estament militat d’alt rang fent ús i abús
dels tòpics relacionats amb
la defensa de la pàtria, manipulen les consciències dels
soldats per aconseguir propòsits que poc tenen a veure
amb la nació i la ciutadania.
Senderos de gloria és un allegat contra la guerra.
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La Coral de Santa Maria solemnitza el primer
“Miserere”

Coia Valls presentarà la seva nova
novel·la, “L’alquímia de la vida”

MÚSICA / LA VEU

A

mb l’inici de la quaresma han començat
un any més els divendres de pregària al sant Crist
d’Igualada, mitjançant la funció del “miserere”, organitzats
pels Priors. Com des de fa
molts lustres la Coral de Santa Maria ha solemnitzat amb
els seus cants aquesta funció
religiosa, que té lloc a la basílica, seguida de la missa vespertina. Enguany se celebrà
el passat 4 de març. Ambdós
actes foren presidits pel prior
eclesiàstic Mn. Xavier Bisbal,
acompanyat per Mn. Eduard,
arxiprest de l’Anoia-Segarra,
Mn. Josep Casals i el diaca
Mn. Pere Roig.
L’acte s’inicià amb el trasllat
processional de la imatge de
l’Espòs de Sang, des del seu
cambril fins al manifestador
de l’altar major, mentre la
Coral interpretava els “Goigs
al sant Crist”. La cerimònia va
continuar amb els cants del
salm penitencial “Perdó Senyor” i de les “Cinc llagues”.
Tot seguit començà l’eucaristia i l’homilia del president

LLIBRES / LA VEU

de l’assemblea. Mn. Bisbal,
feu referència a l’esperit quaresmal sintetitzat amb la
pregària, el dejuni i la caritat; també va fer referència
a la situació d’estrès que viu
el poble ucraïnès, provocada
pels atacs russos. Comentà la
necessitat d’ajuts econòmics
i materials i explicà que a
Igualada hi ha una comunitat
de catòlics ucrainians que es
reuneixen periòdicament en
unes misses que se celebren a
l’església de la Soledat. Igualment feu al·lusió a la darrera
homilia papal.

Com hem escrit la Coral de
Santa Maria, que dirigeix
Coni Torrents, amb l’acompanyament a l’orgue per Lluís
Victori, tingué cura de la part
músico-coral.
Esmentem
que a la comunió s’interpretà “Benaurats!” amb el solista
Josep Brugat, per acabar amb
el sonet verdaguerià dedicat
al sant Crist d’Igualada, musicat per Daniel Mestres.
Nou exemplar d’El Trumfo
Ha sortit al carrer l’exemplar
número 223 d’el trumfo”, butlletí de la Coral de Santa Ma-

ria, corresponent al mes de
març. Com es habitual recull
una amplia crònica, il·lustrada amb fotografies, de les activitats realitzades, remarcant
la participació en la festa de
la Candelera i sant Blai celebrada a la Tossa de Montbui.
El president Lleonard del Rio,
signa l’editorial titulat “Gratis
et amore”. En la secció “Aula
d’assaig” s’informa de la imposició del pin de la Coral al
cantaire Ricard Guill Joan.
Completen l’exemplar les seccions “Actuacions del mes de
març” i “”Els tres peus al gat”.

Dimarts dia 15 d’abril a les 7
de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del
llibre L’alquímia de la Vida de
Coia Valls.
Es comptarà amb la presència
de l’autora i conduirà l’acte en
Bernat Roca. L’acte és organitzat per Llegim...? llibreria amb
la col.laboració de la Biblioteca
Central.
Es tracta d’una novel·la històrica que preludia l’instant en què
l’ésser humà començava a ser la
mesura de totes les coses.

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Capítol per afegir al Llibre dels Traginers ( i 3)
Traginers i Diligència - En el llibre
dels Traginers, el seu autor Josep Riba
Gabarró no donà massa importància
a la Diligència, procurant que aquesta
no tragués protagonisme als traginers.
Però hauria d’haver notat que aquest
cotxe “traginava” viatgers i bagatges.
Anava tirat per cavalleries (en alguna
ocasió, fins a nou cavalls), que eren
menats per majorals i sagals, gent altrament traginers ben experimentats;
per tant la Diligència encaixa, perfectament amb la festa dels Tres Tombs
Primer viatge de la Diligència- L’artista Carlos Miguel Solà va tenir la
gentilesa de lliurar-nos un apergaminat paper, en el qual venen esmentats
els protagonistes d’aquell viatge de retorn a Igualada, llavors escrit, encara,
en castellà.
Traduïm: “Després d’una interrupció
de 67 anys, la Diligència reprèn el viatge de Barcelona a Igualada, pel dit
camí ral essent Alcalde d’Igualada, Josep Singla Morera. Actuà de Cap d’expedició Josep Mussons Mata, ajudat
per J. Antoni Garcia Urgelés i Josep

Vidal Bertran, tots regidors igualadins.
Portaren les rengles els majorals Ramon Ollé Ollé i Jaume Puiggròs Rabell
i personal designat per FOCSA, auxiliats pels sagals Joan Pont Forn i Veremundo Bertran Torras.
Ocuparen la Diligència: Maria Marimon; M. Victòria Palmés; M. Antònia
Piqué; Anna Maria Enrich; Marina
Teixidó; Elisa Rojas; M Dolors Enrich:

M. Francesca Enrich. Gentilent acompanyades pels joves; Josep Vilanova;
Francesc Botet; Manuel Vich; Robert
Agramunt; Ramon M. Enrich; Enric
E. Regull; Joan Carner; Joan A. Vives;
Carles Miguel Solà. Des de Castellolí
s’afegiren els nens Montserrat i Ricard
Moncunill.
Com en els temps dels nostres avis Dia 17 de juny de 1960, a les 9 del matí
Punt de partida de la Diligència, Sant
Pau, 2, lloc on sortien aquells anys enrera. A 2/4 d’11 Recepció a la Diputaió Provincial i comiat. A les 2’30 de la
tarda, Parada a Molins de Rei (Quatre
Camins) i dinar típic. A les 8 de la tarda, arribada a Martorell. Acte commemoratiu, sopar i descans.
Dia 18, a 2/4 d’11, sortida de Martorella 2/4 d’1 Arribada a Esparreguera, recepció oficial i dinar a “Hostal Pitango”
i parada de la Diligència a l’antic hostal
“Cal Noi Xic”. A les 4’50 de la tarda parada a “La Fumada” (Collbató). Canvi
de cavalleries. Acte commemoratiu i
berenar. A les 7 menys 10 de la tarda, al
passar pel monument al “Timbaler del

Bruc”, ofrena d’una corona de llorer de
l’Associació d’Igualadins Forans. A les
8 del vespre arribada a Castellolí, sopar
i descans.
Dia 19, a les 9 del matí, Missa. A les 11
sortida de Castellolí. A 2/4 de 2, arribada a Igualada. Recepció per les Autoritats provincials, locals i convidats.
Construïda a Arbúcies - El carruatge
Diligència que realitzà aquest viatge
de Barcelona a Igualada, amb motiu
del “Dia de la Província” fou construït
als Tallers Ayats d’Arbúcies i els serveis tècnics de personal i cavalleries els
facilità, desinteressadament “Fomento
de Obras y Construcciones”.
Festa dels Elois, a Berga. El 25 de juliol de 1970 per la participació en la festa de l’any passat, amb el Gremi de Traginers, es lliurà la Ferradura d’Argent
a l’Alcalde d’Igualada, D. Joan A. García Urgelés i les de bronze a D. Antoni
Carner, Cronista Oficial de la Ciutat,
a D. Antoni Ros i D. Ramon Ollé que
van tenir cura de presentar la Diligència pels carrers de Berga. Feu l’ofrena
D. Joan Noguera, Alcalde de Berga.
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Francesc Canosa explicarà la història Nous cursos de català
del Canal d’Urgell a l’AUGA
del CPNL
CULTURA / LA VEU

LLENGUA / LA VEU

E

l dilluns dia 7 fou Robin
Corrià qui pujà a l’escenari de l’Ateneu per explicar als centenars d’assistents
d’Auga l’estat del riu Anoia i ferlos la pregunta: “El Riu Anoia,quin és el riu que volem?.
Corrià, igualadí, biòleg mediambiental i consultor, va explicar els resultats de l’últim estudi homologat de l’estat del riu.
Un estat que no és bo però que
tampoc es un desastre. Una
nota mitjana que amb la cura
de tots hem de millorar.
Ens va mostrar la foto d’una
petita muntanyeta de material aparentment indesxifrable
i que va resultar ser milers de
petites tovalloletes i mocadors
de paper. Potser dient milers
quedem curts. També va mostrar trams del riu en perfecte
estat de conservació
La conquesta de l’oest de Catalunya. El canal d’Urgell,
un miracle de fa cinc segles

E
Francesc Canosa, periodista.
Director de LA MIRA, ens
explicarà la historia del Canal
d’Urgell en la propera sessió,
dilluns 14 com sempre a l’Ateneu.
Des de un dels pobles més
petits de Catalunya neix una
història molt gran, universal.
Aquesta història esclata al
mateix temps que els Estats
Units fan la seva conquesta de
l’Oest, però aquesta història
és sobre la desconeguda (re)
conquesta de l’Oest de Catalunya. Quan Barcelona estava

emmurallada, Catalunya (re)
neix per una Terra Ferma que
es Desferma. Aquesta història
és un miracle que tarda cinc
segles a arribar i converteix
el marró misèria en verd esperança. Aigua, terra i sang.
Aquesta història explica l’instant suprem d’una de les obres
més bestials del món: el Canal
d’Urgell. Milions de persones
el van somiar, milers de persones el van fer, centenars de
persones van morir. Aquesta
és la història de com uns pocs
van donar-ho tot a uns molts.

l Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) activa un nou
període d’inscripcions per als
cursos de català del tercer trimestre, amb la incorporació
d’una oferta extraordinària
de cursos intensius del nivell
superior (C2), que s’imparteix
en línia.
L’oferta general d’aquest període d’inscripció és de més d’un
miler de cursos de tots els nivells, amb un 70 % en la modalitat presencial.
Totes les persones interessades a fer un curs de català, han
d’acreditar-ne el nivell a través
de la plataforma d’inscripció i
tràmits. Per poder acreditar-ne
el nivell, cal presentar un certificat oficial o bé sol·licitar una
prova de col·locació gratuïta,
des d’avui i fins al 15 de març.
Només les persones que hagin
fet un curs al CPNL queden
exemptes d’aquest tràmit previ
a formalitzar la matrícula.

Un cop acreditat el nivell, els
alumnes de torn preferent,
que són els que han fet un
curs al CPNL en els darrers
12 mesos, poden formalitzar
la inscripció els dies 24 i 25 de
març, mentre que la resta es
pot inscriure els dies 28 i 29 de
març, en el torn general. Les
persones que en el moment de
la inscripció estan acabant el
curs corresponent al trimestre
d’hivern, poden formalitzar-la
a classe.
Els cursos del tercer trimestre
s’inicien el 4 o el 5 d’abril i acaben el 21 o el 22 de juny, llevat
dels cursos intensius de nivell
C2, que acaben a principi de
juliol.
Els cursos de nivell C2 tenen
una durada de 3 mesos (des
de començament d’abril fins a
principi de juliol) i es calcula
que requereixen una dedicació intensiva d’entre 13 i 14
hores a la setmana per completar el programa de 90 hores. L’examen final per obtenir
el certificat serà presencial.
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Tornen els concerts
a la sala Rec on Fire
amb un tribut a
Ramones

“Elles”, un musical que reivindica les dones
de les generacions passades i el debut musical
de l’igualadí Josep M. Ribaudí “Kabrota”

MÚSICA / LA VEU
TEATRE / LA VEU

Demà dissabte, després de dos
anys de restriccions per la pandèmia, es farà el primer concert a la sala Rec on Fire amb
la banda “COMMANDO a
Tribute to the Ramones” amb
entrada gratuïta.
Serà un gran homenatge als
pares del punk rock, Ramones amb un show d’una hora
i mitja que ens farà reviure el
millors moments d’aquesta
icona mundial amb un repertori basat en tota la discografia
i acompanyat d’una escenografia que no deixarà a ningú indiferent. Entre tots els assistents
se sortejarà una guitarra firmada per la banda.

van ser abans.
Josep M. Ribaudí “Kabrota”
és tot un activista cultural
igualadí. Crític de teatre i
músic autodidacte, als seus 80
anys “surt de l’armari” i presenta el seu primer musical a
casa. 10 històries, 10 cançons,
12 dones interpretades per la
cantant i actriu Mònica Vives,
la qual ha participat en espectacles com Rent!, Mamma
Mia, Fama, el musical i Cop
de Rock, entre d’altres.

E

l Teatre de l’Aurora
rebrà aquest cap de
setmana el debut musical de l’igualadí Josep M.
Ribaudí “Kabrota” amb Elles,
un musical que reivindica les
dones de les generacions passades d’una família.
Un vincle de sang, de tradició,
de família. Un vincle de passat, de memòria, de futur, de
desamor, però també d’amor.
Elles és la història del descobriment de la vida de les
avantpassades de la protagonista: les dones de la seva
família. Rep un regal inesperat d’una tieta-àvia que no
coneix i a partir d’aquí cada
dijous a l’hora de berenar visita la seva Tia Càndida. Així
les coneixerà a Elles: l’Eulàlia,
la Mercè, la Pepa, l’Antònia, la
Filomena, la Ramona, la Julieta, l’Angelina i sobretot a la
mateixa Càndida. Cada his-

tòria, cada viatge al passat, és
una cançó que vesteix la realitat de cadascuna d’elles. Allò
que passa durant aquelles set-

manes, aquelles meravelloses
trobades, teixeix un fil de memòria, d’amor cap al passat,
d’amor cap a les dones que hi

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Elles
tindran lloc el divendres 11 i
el dissabte 12 de març a les 20
h. Les entrades tenen un cost
de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden
adquirir per Internet i a la
taquilla del Teatre de l’Aurora
(a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
Més informació a:
www.teatreaurora.cat.

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

ANY 1912.
GRUP DE SOCIS QUE QUE VAN FUNDAR
“LA COOPERATIVA LA IGUALADINA” .
FOTOGRAFIA TESTIMONIATGE
l MEMÒRIA DE L’ENTITAT.
Dades històriques:
Es tracta d’una cooperativa centenària, que va prendre també
la denominació de “La Económica”, també, “Unió de Cooperadors”, a l’any 1936; Societat Cooperativa de Consumidors
“La Victoria” a l’any 1939; i “Unió Cooperativa Unicoop”, a
l’any 1976.
Recentment, amb les seves actuals finalitats sòcio-culturals, es
va crear Unicoop Cultural, l’1 de setembre de 1988 com a resposta a la greu situació jurídico-financera en què es trobava la
seva entitat antecessora, la “Unió Cooperativa Unicoop”, sempre localitzada a l’edifici del Teatre de l’Aurora.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora
i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Actualment, per a la seva bona conservació, totes o la majoria
de les imatges es troben a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
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“El rostre amagat de les coses”, el particular
univers de Chema Madoz, al Museu de la Pell

L

a Coincidint amb l’opinió de la crítica: Chema
Madoz, avui, Premi Nacional de Fotografia,
és un dels autors espanyols amb més projecció internacional, gràcies a un llenguatge fotogràfic
proper i universalment accessible, que incorpora
una marcada vigilància envers la llum i els materials
dels quals en fa ús.
Aquests dies, a partir d’una Exposició produïda per
la Subdirecció General de Museus Estatals, Ministeri
de Cultura i Esports, Chema Madoz ha dut la seva
-diguem-ne- “marca” fotogràfica al FineArt 2022;
amb més d’una setantena d’imatges sorprenents, en
blanc i negre. Per a Igualada i les nostres contrades,
aquesta és una gran exposició d´un gran fotògraf;
una obra que palesa l’original i inigualable manera
que té Madoz de percebre i idear el món.
Chema Madoz va néixer a Madrid, el 1958. Format
als tallers de fotografia del Cercle de Belles Arts
d’aquella ciutat, va estudiar Història de l’Art a la
Universitat Complutense de Madrid, una formació
compartida amb els Cursos de fotografia del Centre
d’Ensenyament de la Imatge. A l’any 1983 va realitzar la seva primera mostra fotogràfica a la Reial
Societat Fotogràfica de Madrid; i, des de 1990, va
començar a desenvolupar un tema que esdevindria
una constant en la seva realització fotogràfica: el
concepte d’objectes. La seva producció, caracteritzada per una total senzillesa, sempre en blanc i negre,
amb aquella tan curosa il·luminació i una primorosa
desimboltura en la fabricació dels objectes fotografiats (majorment, elements de la Natura); després de
nombroses presentacions públiques ha estat merei-

xedora de premis de notable relleu: Premi
Kodak Espanya (1991); Premi Nacional
de Fotografia (2000); Premi Higasikawa
Overseas Photographer del Higasikawa
PhotoFestival (Japó) (2000); Premi PhotoEspaña (2000); Medalla d’Or al Mèrit
de les Belles Arts (2019), entre d’altres.
Incondicional, de sempre, amb el blanc
i negre, i també amb la tecnologia analògica, tot i algunes recents incursions
a la manipulació digital, l’artista madrileny ha sabut trobar com pocs, en el seu
gènere fotogràfic, el grau de complicitat
amb l’objectiu de la càmera per a falsejar
la realitat i, al capdavall, per a produir un
sorprenent joc visual d’evidències.
Per a aquesta avinentesa, doncs, és palpable -atesa l’admiració del públic- que l’exposició, d’entrada, resulta del tot atractiva; seguidament, per part de l’espectador
no es fa estrany que -aquest- es trobi
davant de diferents nivells de lectura en
visionar cadascuna de les fotografies. El
resultat apunta a ser que, algunes de les
imatges s’acosten al propòsit de l’autor, de
vegades; i altres se n’allunyen. De fet, en
paraules de Madoz: ”És l’espectador qui
acaba dotant de sentit a cada fotografia;
perquè, tot depèn de la interpretació de
cadascú”.
Efectivament, aquestes imatges, en blanc i negre,
produïdes al decurs de les darreres dècades, conviden a un discurs sobre la particular manera de veure el món,
per part de Madoz; tot plegat des
d’un propòsit reflexiu però imprès d’una sensibilitat intrínsecament poètica, que soscavava amb
llibertat les regles de la Natura. I,
de retruc, la presentació d’aquesta
mostra descobreix un Madoz polifacètic: fotògraf, escultor, poeta
o tot alhora; estadis amb els quals
s’hi identifica plenament, si bé reconeix ser receptor de la cultura
visual que li ve del món de la fotografia. Això és, és efectivament

HORARI:

D I S S A B TE I D I U M E N G E I F E S TI U S

DE 11 A 14H

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

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

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

la fotografia l’esfera que més facilita -més enllà del
missatge- una certa distància entre les imatges i l’espectador, una distància -curiosament- que els objectes no tenen. Al capdavall, resulta constatable que el
públic sigui capaç de copsar unes instantànies plenes
d’estètica, de poesia, d’una màgia il·lusionant, de jocs
a voltes simples i a voltes carregats d’ironia, realitzades a partir de pretesa intencionalitat de l’autor de
confessar metafòricament la seva particular visió
del món; no sense dotar a qualsevol dels objectes
quotidians que hi apareixen d’unes fantàstiques i
originals aparences.
En definitiva, a propòsit de la fragilitat de les coses, des de la seva pròpia immaterialitat, l’obra
conceptual de Chema Madoz és tot un regne únic,
personal i intransferible, amb marca pròpia, i
d’una inexcusable mirada atenta.
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AGENDA
DIVENDRES 11
TEATRE
Igualada
“Elles”. Un homenatge musical a les
tietes, besàvies, cosines i altres que
ja no hi són, creat per Josep Maria Ribaudí (Kabrota).
Divendres a les 8 del vespre al Teatre
de l’Aurora
FINEART
Igualada
TALLER “La llum i la fotografia” amb
Josep Bou. En aquest taller cercarem
com aplicar i entendre el paper de la
llum en la fotografia i produccions vídeo-gràfiques..
Divendres a les 7 de la tarda a l’Agrupació Fotogràfica Igualada
CLUB DE LECTURA
Òdena
Nova trobada del club de lectura de
novel·la per comentar “L’aroma del
temps” de Núria Pradas.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara
CINEMA
Capellades
“Delicioso” ens situa a la França del
segle XVIII. Als inicis de la Revolució
Francesa, el prestigi d’una casa noble
depèn sobretot de la qualitat de la seva
taula. Quan el talentós cuiner Manceron és acomiadat pel Duc de Chamfort,
perd el gust per cuinar i decideix tornar a casa seva al camp.
Divendres a les 7 de la tarda al cinema
La Lliga

llum en la fotografia i produccions vídeo-gràfiques..
Dissabte a les 10 del matí i a les 4
de la tarda a l’Agrupació Fotogràfica
Igualada
FINEART
Igualada
Visita a l’exposició de l‘Aula de fotografia Lídia Carbonell..
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Escorxador
FINEART
Igualada
XERRADA“La situació avui al món del
VIH” Amb el Dr. Emili Letang i la Dra.
Anna Gamell. En acabar, visita comentada a l’exposició de Dani Planas..
Dissabte a 1/4 de 8 del vespre al Portal del Llevador
ESPECTACLE MUSICAL
Vilanova del Camí
Espectacle musical “The Woman in the
Mirror”.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a Can
Papasseit
TEATRE
Sant Martí de Tous
“Unic”, un espectacle de clown contemporani i comèdia física, que fa ús
del llenguatge universal del gest i les
emocions
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa
del Teatre Nu
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Copons
Presentació del llibre “El parlar de
l’Alta Segarra” de Mn. Carles Riera
Dissabte a les 12 del migdia a la sala
polivalent.

DIUMENGE 13

DISSABTE 12
TEATRE
Igualada
“Elles”. Un homenatge musical a les
tietes, besàvies, cosines i altres que
ja no hi són, creat per Josep Maria Ribaudí (Kabrota).
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre
de l’Aurora
FINEART
Igualada
TALLER “La llum i la fotografia” amb
Josep Bou. En aquest taller cercarem
com aplicar i entendre el paper de la

TEATRE
Igualada
“El pes d’un cos”. L’actriu Laia Marull
es posa a la pell d’una filla que ha de
cuidar del seu pare qui, després de patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu
FESTIVAL INTERNACIONAL
D’ORGUE
Igualada
Concert a càrrec de Brice Montagnoux
(orgue) i Eva Villegas (clarinet). Interpretaran composicions de Bach, Marcello, Mozart, Franck, Saint-Saëns, i
Tomasi..
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria

CONCERT
Igualada
25 anys després del seu primer concert,
els Hysteriofunk continuen amb la mateixa empenta. Una banda inclassificable navega entre el Jazz Rock, el Progressiu i el Funk
Diumenge a la 1 del migdia al Kiosk del
Rec
FINEART
Igualada
VISITA A L’EXPOSICIÓ del col·lectiu inLOFT..
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Celler
i molí d’oli de l’Antic Sindicat de Vinyaters d’Igualada
ESPECTACLE MUSICAL
Vilanova del Camí
Espectacle musical “The Woman in the
Mirror”.
Diumenge a les 7 de la tarda a Can Papasseit
CINEMA
La Pobla de Claramunt
Projecció de la pel.lícula “El parque mágico”. Una precoç nena de vuit anys amb
un do per l’enginyeria dissenya un espectacular parc d’atraccions imaginari
i acaba descobrint que s’ha fet realitat.
Diumenge a les 12 del migdia a l’Ateneu
Gumersind Bisbal

DILLUNS 14
CONFERÈNCIA
Igualada
Francesc Canosa ens proposa “La conquesta de l’0est de Catalunya. El Canal
d’Urgell, un miracle de fa cinc segles”.
Des de un dels pobles més petits de Catalunya neix una història molt gran, universal. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
CONCERT
Igualada
Cicle de Concerts De Prop. Concert de
guitarres + Combo de jazz. Concerts organitzats per l’Escola Municipal de Música
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central

DIMARTS 15
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
L’autora catalana Coia Valls presenta
la seva nova novel·la, “L’alquímia de la
vida”, ambientada al segle XV. Presentació a càrrec de Bernat Roca.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central

DIMECRES 16
TALLER DE POESIA
Òdena
Taller de poesia infantil “Benvinguda
primavera”. A càrrec de Mª Àngels
Oliva. Adreçat a nens i nenes de 8 a
12 anys..
Dimecres a les 2/4 de 6 de la tarda a
la Biblioteca l’Atzavara

DIJOUS 17
CLUB DE MÚSICA
Igualada
En aquestes audicions obertes a
tothom els assistents descobreixen
l’obra de grans compositors, de la
mà de la musicòloga Anna Romeu i
Solà. Avui és el torn de l’obra “Peer
Gynt”, d’Eduard Grieg.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
DIÀLEGS CAPITALS
Igualada
Yayo Herrero, antropòloga i enginyera, conversarà amb Pere Fullana,
enginyer especialista en l’anàlisi del
cicle de vida i canvi climàtic, per exposar els principals reptes mediambientals actuals la noció de col·lapse
ecològic.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu

CONCERT
Igualada
Cicle de Concerts De Prop. Concertdivulgatiu sobre música antiga. Concerts organitzats per l’Escola Municipal de Música
Dijous a les 8 del vespre a l’auditori
de l’Escola Municipal de Música
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
“Lliçons d’una pandèmia”. A través
d’una lúcida anàlisi dels principals
factors socials i científics d’aquesta
crisi sanitària l’investigador i divulgador científic Salvador Macip ens
ofereix les claus d’un necessari canvi
de paradigma..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
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“¿Quién es Anna?” la dona que va estafar a l’alta
societat de New York
REDACCIÓ / LA VEU

É

s possible portar una
vida de luxe a Nova
York sense ni un dòlar a la butxaca? La història
d’Anna Sorokin, coneguda
com a Anna Delvey, indica
que sí, encara que el preu és
alt i passa per anar a la presó. Shondaland i Netflix han
produït una sèrie biogràfica
en la qual s’explica la història
real d’Anna Delvey i com va
estafar a l’alta societat i a l’elit
financera de Nova York.
El passat 11 de febrer Netflix
va estrenar ¿Quién es Anna?
una sèrie basada en fets reals
que protagonitza Julia Garner (Ozark) en el paper d’Anna Sorokin, o més coneguda
com a Anna Delvey, el personatge que es va inventar quan
el 2013 va arribar a Nova
York. Abans d’això, Anna Sorokin va viure a Alemanya
després que la seva humil
família es mudés allà des de
Rússia. Filla d’un camioner i
una mestressa de casa, va viatjar a Londres i París per estudiar Disseny i Moda, i així
va ser com va acabar a Nova
York.
A la gran ciutat americana va
ser on es va crear una falsa

Es va crear una falsa
identitat com una rica
hereva i va començar a
crear llaços d’amistat
amb l’elit novaiorquesa
identitat com una rica hereva
i va començar a crear llaços
d’amistat amb el més granat
de l’elit novaiorquesa, a més
ajudada per les aparences a
les xarxes socials, es va introduir en un món de luxe,
festes i viatges aconseguint
fins i tot convèncer als qui li
envoltaven perquè paguessin
les seves factures. S’allotjava en els millors hotels fins
que les quantioses propines
en efectiu deixaven de servir
com a amagatall de la seva
insolvència. Alguns dels particulars estafats no arribaven
a denunciar si no eren grans
quantitats, i a vegades Delvey
acabava pagant alguns dels
deutes.
La jove va intentar aconseguir
inversors per al seu projecte
de crear la Fundació Anna
Delvey, una espècie de club
privat i fundació d’art. Sense
sort entre inversors privats,
Delvey va trucar a les portes
de bancs i grups d’inversió.

No obstant això, els comptes falsificats que presentava
com a aval van fer sospitar a
les entitats que es van negar a
concedir-li els 22 milions de
dòlars que sol·licitava, però
Delvey sí que va aconseguir
disposar desenes de milers
d’euros que es va gastar en
roba de luxe i hotels i a més va
estafar centenars de milers de
dòlars a través de xecs falsificats.
Després de nombrosos impagaments, van començar a arribar les primeres denúncies. La
jove va acabar sent detinguda
el 2017 i condemnada a presó
en un judici el 2019. Malgrat

A l’esquerra, imatge real d’Anna Sorokin, a la dreta l’actriu Julia Garner, Anna en la ficció / NETFLIX

La jove va acabar sent
detinguda en 2017 i
condemnada a presó en
un judici en 2019
la sentència, Anna Sorokin va
quedar lliure el 2021 per bona
conducta després de passar
dos anys a la presó i, a l’espera
de ser deportada, viu sota les
normes de la llibertat condicional, encara que segueix a
Nova York portant una vida
de celebrity que mostra en Instagram.
La sèrie ¿Quién es Anna?
compta amb el segell de Shondaland (Los Bridgerton i Anatomia de Grey) dona a conèixer la història d’Anna Delvey
a través de Vivian (Anna
Chlumsky), una periodista
que investiga la seva història
i que la visita en la presó. Vivian vol donar a conèixer la
seva història i esbrinar si la
jove, que es va fer passar per
una hereva alemanya i que va
utilitzar Instagram per estafar
a l’alta societat de Nova York,
és una estafadora o la representació del somni americà en
versió moderna.
Les dues dones establiran una
fosca i divertida relació mentre la detinguda està a l’espera
de judici.
Aquesta història està inspira-

da en el treball de la periodista Jessica Pressler -que a més
exerceix com a productora
executiva- que va publicar
l’article al Nova York Magazine
“How Anna Delvey tricked
Nova York’s party people”.
A més de Julia Garner (The
Assistant) i Anna Chlumsky
(Veep), componen el repartiment Arian Moayed (Succession), Alexis Floyd (The bold
type), Anders Holm (Champions), Terry Kinney (Billions),
Katie Lowes (Scandal), Jeff
Perry (Dirty John), Anna Deavere Smith (Black-ish) i Laverne Coix (Orange is the new
black).
Shonda Rhimes, creadora de
la sèrie, va adquirir en 2018
els drets per a convertir l’article de la Nova York Magazine
en una sèrie de deu episodis
per a Netflix.
¿Quién es Anna? està dirigida
per David Frankel, Tom Verica i Nzingha Stewart.
Rhimes va explicar als mitjans que pel fet de ser una
dona fa que sorprenguin més
els seus actes: “No hi havia
massa diferència entre ella i
qualsevol altre d’aquests genis que s’apoderen de Manhattan, excepte pel fet que era
una dona. Si hagués estat un
home, estic segura que hagués causat tant d’escàndol”.

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia
www.jobanoia.cat
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Cinema profund i humà
Estrena • Un heroe
REDACCIÓ/

R

ahim (Amir Jadidi) és a la
presó per un deute que no
ha pogut retornar. Durant un
permís de dos dies, tracta de convèncer al seu creditor (Mohsen Tanabandeh) perquè retiri la seva reclamació de desemborsament d’una
part del pagament. Però les coses no
aniran com tenia previst.
Un heroe és una de les millors obres,
més senzilles, profundes, humanes i
sensibles que qualsevol podrà veure
enguany, rodada a la ciutat de Shiraz
entre el vapor del quotidià i a peu
de carrer, i amb un personatge, un
home essencialment honrat i humil,
atrapat en les circumstàncies d’unes
situacions adverses que el fan dub-

tar entre l’ètic, el convenient, el just
(i amb ell, a l’espectador) i les conseqüències i equívocs que això li ocasiona.
L’home, Rahim, és a la presó per no
haver satisfet un deute i, durant dos
dies de permís, intenta recompondre
la malifeta i convèncer al seu deutor, un home obstinat amb o sense
raó, que retiri la seva reclamació. A
Rahim ho va abandonar la seva dona
i es va quedar al càrrec del seu fill, un
noi espavilat però amb greus problemes per a parlar, i ara intenta recompondre la seva vida al costat d’una
dona que l’espera pacient.
L’actor Amir Jadidi fa una composició excel·lent i que absorbeix fins a
l’última gota de complexitat, dubte,
adhesió i drama del personatge

El dilema de l’eutanàsia Lampistes

Cicle Gaudí • Sis dies corrents

A Tous • Todo ha ido bien

RICARD FUSTÉ /

E

l dijous 17 de març, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema i dintre del Cicle Gaudí,
el Cine-club presenta la producció
del 2021 Sis dies corrents, de Neus
Ballús, guanyadora als darrers premis Gaudí.
La directora de La plaga i El viatge
de la Marta planteja amb Sis dies corrents un altre encreuament entre el
documental i la ficció, seguint el dia
a dia –al llarg d’una setmana- de tres
lampistes (en Valero, en Moha i en

REDACCIÓ/

E

l plantejament de Todo ha ido
bien els resultarà familiar als
espectadors que hagin vist títols com Mar adentro d’Alejandro
Amenábar o La decisión de Roger
Michell. Aquí tenim a un petit nucli
familiar en el qual dues germanes,
Emmanuèle i Pascale (Sophie Marceau i Géraldine Pailhas), han d’acudir en ajuda d’un pare (extraordinari,
com sempre, André Dussollier) que
queda totalment paralitzat després de
sofrir un infart cerebral. El tràgic esdeveniment desperta en Emmanuè-

Pep) que s’interpreten a si mateixos.
Un retrat de la perifèria de Barcelona, de la immigració i de les relacions humanes, a través de la mirada
lúcida i senzilla dels nostres lampistes i els seus clients. La demostració
que es pot parlar de les misèries quotidianes sense perdre l’humor i que
actors no professionals poden oferir
les millors interpretacions, fins i tot
guanyar un Gaudí.
Per cert, en Pep Sarrà –un dels tres
protagonistes- assistirà a la projecció i podrà respondre a les preguntes
que li vulgueu fer.

le records de la seva infància, en els
quals es percep la difícil personalitat
del pare, un home l’encant i l’èxit del
qual professional contrasten amb uns
episodis depressius que podrien tenir
relació amb la seva sortida de l’armari,
anys enrere. Prostrat en un llit, amb el
seu cos inert, el pare li sol·licita a Emmanuèle que l’ajudi a posar fi a la seva
vida, la qual cosa dispararà una collecció de forts dilemes ètics i morals
en el si familiar. Unes disjuntives que
la pel·lícula resol mirant de cara a la
compassió i l’amor que palpiten en la
valenta decisió de complir els desitjos
d’un ser estimat que sofreix.
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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 estrella del rock, moments abans de les seves noces en el Madison Square Garden, per la qual cosa decideix casar-se amb un
home que selecciona aleatòriament entre el públic..

UN HÉROE
Iran. Drama. De Asghar Farhadi Amb Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi, Mohsen Tanabandeh,
Rahim (Amir Jadidi) està en la presó per un deute que no
ha pogut retornar. Durant un permís de dos dies, tracta de
convèncer al seu creditor (Mohsen Tanabandeh) perquè retiri la seva reclamació de desemborsament d’una part del
pagament. Però les coses no aniran com tenia previst.

UNCHARTED
Estats Units. Aventures. De Ruben Fleischer. Amb Tom Holland, 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 descobrirem 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·lícula Ari Llaureu, responsable de films com Ghost in the Shell:
L’ànima de la màquina (2017) i Iron Man (2008).
ESCAPE ROOM
Espanya. Thriller. De Hector Claramunt Amb Joel Joan,
Ivan Massagué, Paula Vives, Mònica Pérez,
Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via
de sortida: la veritat. Una comèdia que posa potes enlaire els
plans de dues parelles disposades a passar una gran nit en
una fuita room. Si volen sortir d’aquest joc tan imprevisible
com eixelebrat, hauran de posar a prova la seva amistat. Per
a ells ha arribat l’hora de la veritat.
THE BATMAN
Estats Units. Acció. De Matt Reeves. Amb Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis
En el segon any de la seva lluita contra el crim, Batman investiga la corrupció que recorre Gotham City i com condueix fins a la seva pròpia família, mentre s’enfronta a un
assassí conegut com a Enigma.

MALNAZIDOS
Espanya. Terror. De Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro.
Amb Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo,.
Durant la Guerra Civil Espanyola, mesos de sagnants combats han deixat després de si milers de morts en les trinxeres. Jan Lozano, capità de la cinquena brigada, cau presoner.
L’única possibilitat d’escapar a la sentència de mort és fer
front a una missió impossible en camp enemic. Però un perill major de l’esperat obligarà els bàndols rivals a unir-se
contra un nou i desconegut adversari
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 viatge 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

1/THE BATMAN
Dv i Ds: 15:45/19:15/22:45
Dg: 15:45/19:15
Dll a Dj: 19:40
1/CÁSATE CONMIGO
Dll a Dj: 17:15

3/ CANTA! 2
Dv a Dj: 17:10
3/ MUERTE EN EL NILO
Dv a Dj: 19:30/22:00

UN HÉROE
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:30

4/ THE BATMAN
Dv Dg Dll Dc i Dj: 18:20/21:50
Ds: 17:00/20:30
Dt: 21:50
4/ THE BATMAN (VOSE)
Dt: 18:20
4/ EL BEBÉ JEFAZO
Dv i Dg: 16:00

THE BATMAN
Dv: 20:15
Ds: 20.15
Dg: 16:30
Dc: 20:15

5/THE BATMAN
Dv Dg Dll Dc i Dj: 17:00/20:30
Ds: 18:00/21:30
Dt: 17:00
5/BTS: PERMISSION TO DANCE
ON STAGE
Ds: 09:45/13:45
5/THE BATMAN (VOSE)
Dt: 20:30

SIS DIES CORRENTS (Cicle
Gaudí)
Dj: 20:00
SALA PETITA
ESCAPE ROOM
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:00/20:15
Dll: 19:15
Dc: 17:45/20:30

6/UNCHARTED
Dv a Dj: 17:20/19:45/22:15
7/MALNAZIDOS
Dv a Dg i Dc: 21:00
7/JACKASS FOREVER
Dv a Dg: 16:45/18:55
Dll a Dj: 17:00/18:55
7/CÁSATE CONMIGO
Dj: 21:00
7/EL MÉTODO WILLIAMS
Dll: 21:00
7/EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS
PERDIDAS
Dt: 21:00

Casal
St. Martí de Tous
MEDJUGORGE, LA PELÍCULA
Ds: 17:30
UNO DE NOSOTROS
Dg: 17:30
TODO HA IDO BIEN
Dg: 19:15

depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

Yelmo Cines 3D
Abrera

2/MALNAZIDOS
Dv a Dg: 16.00/18:10/20:20/22:30
Dll a Dj: 118:10/20:20/22:30

SALA GRAN

Centre
d’estètica
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8/EL BEBÉ JEFAZO
Ds: 16:00
8/LA ABUELA
Dv i Ds: 23:00
8/AINBO: LA GUERRA DEL AMAZONAS
Dv i Dg: 16:00/18:00
Ds Dll a Dj: 18:00
8/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dj: 20:00

Gràcies per confiar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25

de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

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

GUIA DE RESTAURANTS

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

Menú diari
Encàrrec i domicili
Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50- Igualada. Barcelona

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

· De dilluns a
dissabte sopars
a la carta
· De dimarts a
divendres menú
de migdia
· Dissabtes i
diumenges vermuts
i dinars a la carta

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
--

TROBA EL TEU MENÚ
Restaurant

· 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 • 646DE
35 87
02 ·
· MENÚ
DIARI
· SERVEI
CARTA

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

RESERVES 93 806 05 55
Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena ·
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

Per publicitat a

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.

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

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat
Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

938 03 18 64

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Dels alterats aires que es començaran a respirar ara d’aquí a pocs
dies / 2. Esmorzaré amb la margarida. L’interior és pitjor, perquè no dóna dret a asil / 3.
Fragment d’aeròlit. Bastó capaç de comportar-se vilment. Indicis d’apostasia / 4. Família
mafiosa cap a la clandestinitat. Quan s’hagi de veure terra, ella serà la primera / 5. A b
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Mini en sinistre total, estranyament nimi / 6.
Cap de rata. Massa prim per estar bé de salut / 7. Afany, però no prou per ser delicte. Del
sentiment de la vida que ens duu al teatre / 8. Com en Mortadel·lo però en animal. Ara
en el caos / 9. Remenat de col. D’una membrana com aquesta en va sortir el Caifàs. El cul
d’en Jaumet / 10. El pas que els turcs troben més estret. Que arrogant i tibat, el tio! / 11.
Apaguen els fars. Indico enrera. Del buf a la befa / 12. Reia follament per culpa d’un mal
aire. Moviment de rotació de la Núria fent natació / 13. Rabassut com un tall de lluç. El de
la dama té gust de figa.
VERTICALS: 1. Imprès afixat a la paret o un armari francès. Pencaire que s’ha anat quedant sense classe / 2. Barra de metall fos, a tocar de la biga. Aparició mig per desclosa mig
per explosió / 3. Riba sense ribes. Opinions de llagoter. Just al centre del quadre / 4. Esplèndid com l’Alfons mateix. Fuig de la via, si no ets patriota! / 5. Ara ja no en el caos. Pal
amb metxa a la punta per encendre el canó del futbol brasiler. Surt dos cops a cada anunci
/ 6. Dóna els millors fruits del Museu Marès. Pel laringòleg no té secrets / 7. A la tercera va
la segona. Amb les dentoles escombren escaletes. Dinàmica parella de cant / 8. Holandès
tornant del sud de l’Àfrica. Gelat que espetega com un croissant / 9. Morta per culpa de la
tinta caducada. Coxal, com a os / 10. Del Mini al Nissan. Estrany miratge, el qui ha marxat
a treballar. Per cobalt val / 11. Entre la Clàudia i l’Alícia troben l’explicació. Un pujant des
de Líbia / 12. Milicià mal vist pels radicals bascos. És difícil fer-ne un de sol, de caixó per
treure aigua.
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Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt

GUIA LEGAL
VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave
628054099
Amparo Martí Gimeno
649747122

Carlos Calatayud Chollet

DRET CIVIL:
- desnonaments
- contractes arrendaments i
compravenda
- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i
monitoris

Notari d’Igualada

NOVETATS BREUS NOTARIALS:

Obligatorietat certificat eficiència energètica
Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habitatge 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 aportar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT
Reclamacions contra bancs:
Index revisió IRPH
Despeses de la hipoteca
Clàusula terra...
Cancel.lació legal de deute
(segona oportunitat)

Dercho laboral
Derecho civil
Derecho de estranjería
Compliance

Per més informació, truca’ns al: 629 77 31 01
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

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

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Tel. 688 750 641

info@alcantaramoreno.com
www.alcantaramoreno.com

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Per publicitat a
advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

Advocat
publicitat@veuanoia.cat

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54

·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
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Divendres de pregària al Sant Crist
d’Igualada

Missa mensual en
llengua anglesa

ESGLÉSIA / LA VEU

ESGLÉSIA / LA VEU

A

vui divendres, 11 de
març, a 2/4 de 8 del
vespre, a la Basílica
de Santa Maria. Cant del
Miserere i de ‘L’Adoració de
les cinc llagues’. L’eucaristia
serà presidida per Mossèn
Carles Riera i Fonts, rector
de la parròquia dels Prats
de Rei. Els cants seran dirigits per Florenci Oliva, amb
l’acompanyament a l’orgue
de Lluis Victori.
El Sant Crist ja està exposat a l’altar major
Divendres passat, en un solemne inici dels “Misereres”

a Santa Maria, es va traslladar la imatge del Sant Crist
d’Igualada al manifestador

de l’altar major de la basílica.
Hi romandrà tota la Quaresma i Setmana Santa, fins
després de la celebració de
la Pasqua Igualadina, i està
exposat a la veneració dels
fidels en horari d’obertura
de Santa Maria.
En la seva homilia, Mn. Xavier Bisbal, prior del Sant
Crist, va fer referència a la
situació de crisi humanitària a Ucraïna, explicant la
labor de Càritas en aquell
país: “aquest temps de Quaresma, cal tenir ben present
un drama té lloc a Ucraïna,
a pregar per la fi d’aquesta
guerra i també a ajudar”.

Demà dissabte, 12 de març, 2a
setmana de Quaresma, tindrà
lloc, com cada segon dissabte
de mes, una missa en llengua
anglesa, a 2/4 de 5 de la tarda,
a la capella del Sant Crist de la
basílica de Santa Maria d’Igualada. A l’inici de la celebració
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es cantarà “Nothing can trouble”, després de les pregàries
“Where true charity and love
abide”, durant la comunió “Jesus Christ, Bread of Life” i per
finalitzar “God is forgiveness”.
Tots els cants de la missa són
de Taizé. Es cantarà també el
salm del dia “The Lord is my
light and my help”.

Pregària per la pau i la concòrdia a
Ucraïna
El proper dimecres, dia 17, a
les 8 del vespre s’ha convocat
una oració per la pau i la concòrdia a Ucraïna, a la Basílica
de Santa Maria, organitzada
per les parròquies d’Igualada i

la comunitat catòlica ucraïnesa
de la nostra ciutat. Des de fa
molts anys, a la nostra ciutat,
hi ha una comunitat d’ucranïesos de ritus oriental s’apleguen
a l’església de la Soledat.

Darrera etapa del camí sinodal diocesà

T

ot just a l’inici de la
santa Quaresma, els
grups sinodals d’arreu del bisbat han rebut el
material de la darrera etapa
del camí sinodal. Cal donar
les gràcies a tots i cadascun
dels qui han fet el camí amb
perseverança, malgrat les
dificultats del temps de pandèmia i de la represa després
d’aquesta. I, al mateix temps,
animar-los a recórrer aquesta
etapa amb il·lusió i confiant
en l’acció de l’Esperit Sant,
perquè aquest moment del
nostre «Sínode per l’esperança» és de gran importància:
«renovar la nostra mirada
perquè puguem veure nous
horitzons fressant camins de
nou anunci de l’Evangeli als
pobres» (Pregària pel Sínode
Diocesà).
L’Església existeix per a
evangelitzar. La nostra missió és testimoniar l’amor de
Déu enmig de tota la família
humana. Prendre més consciència de la nostra identitat
com a batejats i viure d’acord
amb el do rebut, és el gran
repte per als cristians. El
temps de Quaresma té un

fort sentit baptismal. «Sigues
el que ets!», és la invitació
que duu a la nostra conversió
sempre tan necessària per a
tot cristià.

Convido de nou tots els
qui encara no han fet
l’experiència sinodal
a iniciar el camí
en aquesta etapa crucial.
Com necessitem aquesta
conversió! Si escoltéssim més
la veu de l’Esperit veuríem
com la joia es renovaria en
el nostre cor i ens llançaríem
sense recança pels camins de
l’anunci evangèlic. Llavors sí
que es renovarien de debò les
nostres comunitats, vivint la
comunió vers la missió.
Emprenguem, doncs, aquesta darrera etapa sense rèmores. Uns, seguint el camí sinodal, i tots, amb la pregària
confiada que l’Esperit, font
d’aigua viva, ens guia vers la
novetat de l’anunci, sempre
antic i nou, de Jesucrist als
nostres germans que no el

coneixen o que l’han oblidat
escoltant els cants de sirena
de veus que, prometent felicitat i alegria, els menen a la
tristesa i a la buidor. Convido
de nou tots els qui encara no
han fet l’experiència sinodal
a iniciar el camí en aquesta
etapa crucial. En l’evangeli trobem aquella paràbola
de Jesús en què un propietari crida a diferents hores
del dia a treballar a la seva
vinya. Els de darrera hora
reben la mateixa paga (cf. Mt
20,1-16). Tant de bo que no
hi hagués cap consell parroquial de pastoral que no fes
aquesta etapa de la missió
del nostre camí sinodal!
Són grans els reptes que la
cultura dominant en aquesta terra nostra ens planteja.
Per això hem de posar-nos
a l’escolta els uns dels altres,
en un diàleg sincer i franc, a
la llum de la Paraula de Déu,
sota el guiatge de l’Esperit,
a fi de discernir quina és la
voluntat de Déu per a nosaltres, ara i aquí.
Romà Casanova
Bisbe de Vic

En el 6è aniversari de la mort de:

Teresa Queraltó Solà
que ens va deixar el 12 de març de 2016

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.
ACS

Igualada, març de 2022

SANTORAL
Març

11: Eulogi; Àurea; Rosina.
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes.
13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir .
14: Arnal; Matilde; Florentina
15: Madrona; Ramon ; Lluïsa de Marillac
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham
17: Patrici; Josep d’Arimatea

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

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

GUIA DE SALUT
DR. JORDI GRAELLS
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

psicologa col. num 8.396

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

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

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

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

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA
info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

Hores convingudes

DISSABTE 12:

ADZET

Av. Barcelona, 9
Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

ORTOPÈDIA
ALMENAR
ORTOPÈDIA TÈCNICA

DIVENDRES 11:

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

DIUMENGE 13:

BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 14:

MISERACHS

Rambla Nova, 1

DIMARTS 15:

BAUSILI
Born, 23

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

DIMECRES 16:
• 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

-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

CASAS V.

Soledat, 119

DIJOUS 17:

PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

SALUT |

Divendres, 11 de març de 2022

Al·lèrgies

E

l mes de març
ve acompanyat
de la primavera i amb aquesta, les temibles al·lèrgies
que pateix molta gent,
sobretot a la pell. Durant
aquesta època de l’any pot
ser que notem que la nostra pell està molt més sensible i que, per tant, pateixi irritacions, coïssors,
dermatitis o reaccions allèrgiques. En aquest post
et donem alguns consells
per cuidar-te la pell durant l’època primaveral
i dir adéu a tots aquests
mal de caps!

solució molt eficaç per a
l’època primaveral.

1. Reforça la hidratació i
la protecció de la pell

És important que tractem directament el nostre
problema, sent conscients
què ens provoca l’alteració al·lèrgica a la pell. És a
dir, depenent del tipus de
pell que tinguem haurem
d’optar per a solucions diferents, ja que no és el mateix una pell amb tendència acneica, dermatitis o
petites afeccions cutànies.
Quines són les alteracions
més freqüents durant la
primavera?

Si ja saps que ets una persona amb tendència al·lèrgica, és important hidratarnos bé tant la cara com
el cos. D’aquesta manera
estarem enfortint la barrera cutània i suavitzant els
possibles brots. Sobretot
pels que tenen la pell més
seca, és essencial hidratar-nos amb cremes molt
riques en urea, sent una

A més, durant la primavera solem exposar-nos moltes més hores al sol, ja que
si està bé i no fa tant fred.
És per això que a la vegada que ens hidratem, hem
de protegir-nos dels rajos solars. Us recomanem
utilitzar un hidratant amb
filtre solar, de manera que
estarem cuidant la pell a la
vegada que la protegim.
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Dermatitis
atòpica:
Aquesta alteració al·lèrgica
provoca sobretot coïssor
a la pell, que es pot intensificar i fins i tot convertir en crònica en èpoques
d’estrès. A part de medicaments específics i productes que ajudin a calmar i a
tractar la dermatitis, és recomanable que les dutxes
siguin curtes, amb aigua
tèbia i amb sabons sense
detergents. A més, és millor utilitzar teixits de cotó,
evitant els sintètics.

2. Busca el tractament
adequat pel teu tipus de - Rosàcia: Aquesta alterapell

ció inflamatòria afecta sobretot a la part de la cara.
És per això que es recomana una neteja suau i un
tractament hidratant específic per pells amb vermellors.
3. Una bona tria dels aliments
Una dieta saludable pot
ser una solució clau per a
la prevenció o control de
certs símptomes al·lèrgics.
Ens ajudaran tots els aliments rics en Vitamina C,
com el kiwi, les maduixes o

els fruits silvestres. A més,
els aliments rics en Omega
3, com les nous o el peix
blau, poden ser molt beneficiosos pels símptomes
al·lergènics.
Finalment,
incloure iogurts o llets
fermentades potenciaran
la regulació de la flora intestinal, fent que tinguem
més defenses davant de futurs atacs externs.
Ara ja ho saps, si la primavera et destrossa la pell,
anticipa’t a ella i aconseguiràs combatre les molèsties de l’al·lèrgia estacional!

Susana Torralbo /

Espai patrocinat per:

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques
Divendres, 11 de març de 2022

“Ja fa 5 anys que soc a Igualada
i el balanç, és molt positiu”.
Porto tota la vida al sector de la comunicació. Soc Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques.
He treballat més de 10 anys en agències de publicitat com a planificadora de mitjans i directora de
comunicació. Des del 2014, sota la meva pròpia marca personal, ajudo emprenedors, organitzacions i empreses a definir les seves estratègies de màrqueting digital, connectar amb el seu públic
i potenciar les vendes. El 2020 vaig crear una escola online de comunicació i màrqueting per la
qual ja han passat més de 2.000 alumnes per formar-se en storytelling, comunicació, estratègies
de creixement i creació de contingut a Instagram, màrqueting digital, etc.

T

inc entès que ets sevillana. Com has vingut a
parar a Igualada?

Ni més ni menys que amb la meva parella, amb
qui, avui dia, tinc una filla de 2 anys! Mai vaig
pensar que acabaria vivint a Igualada. L’amor ens porta
molt lluny. A Sevilla tenia casa, família, amics, carrera
professional… Tot. Però la meva parella vivia aquí i, després de diversos anys de relació a distància, ens venia de
gust tenir un projecte de vida en comú. Això suposava
que un dels dos havia de canviar de ciutat. A nivell pràctic, sent la meva pròpia cap, era molt més fàcil per a mi
prendre aquesta decisió… i aquí estic! Ja fa 5 anys que soc
a Igualada i el balanç, malgrat els moments inevitables de
nostàlgia, és molt positiu.
Ets publicista. Avui dia, la gent en quin tipus de publicitat creu? Funcionen totes les publicitats? Diuen que si
no et comuniques no existeixes. Què recomanaries als
comerços als quals Internet els fa tant de mal?
Hem evolucionat molt en les darreres dècades. Consumidors i marques són conscients que la publicitat és una
eina de comunicació la finalitat de la qual no és la de
l’engany, sinó la de cridar l’atenció sobre un projecte, un
producte o un servei i acostar-lo al públic que podria interessar o ser útil. En aquest sentit, les marques que millor ho estan fent són les que han entès que no es tracta
de crear alguna cosa sense parar esment al que veritablement necessita la gent per després intentar vendre’l per

tots els mitjans fent esforços titànics de màrqueting. Es
tracta d’invertir temps per comprendre les necessitats no
satisfetes dels clients. Es tracta d’escoltar la teva audiència de manera activa. La idea no és fer servir la publicitat
per fer que les persones vulguin coses que en realitat no
volen, sinó fer les coses que les persones volen i després
donar-les a conèixer.
I és que pots gastar tots els diners del món en publicitat,
però si no generes confiança i si no connectes amb la
teva audiència, no serveix de gaire intentar persuadir-la.
Després de dècades i dècades d’exposició massiva a la publicitat, el consumidor ha desenvolupat una habilitat natural per esquivar aquells missatges que no els ressonen.
Per això, recomano a tots els negocis, grans o petits, que
abans de llançar-se a comunicar sense un pla, es prenguin el temps necessari d’entendre el client. Només així
seran capaços de crear missatges que li importen, missatges que no quedin enfosquits en l’embolic de soroll
diari de les xarxes socials, missatges que transcendeixin
i interessin veritablement al seu públic.
Pel que fa al que comenten d’Internet, entenc que el comerç en línia ha complicat les coses per al petit comerç
local. Per això precisament seria molt recomanable que
s’animessin a comunicar a través de les xarxes socials i
altres mitjans digitals per ampliar-ne l’abast, mantenir el
contacte i estrènyer l’enllaç amb els seus clients potencials.

Per ser negocis físics no s’han de quedar al marge del món
de la comunicació digital. Tot al contrari: poden treure-li
un gran partit si es capaciten en màrqueting en línia o
compten amb l’ajuda d’un expert.
Et dediques a assessorar emprenedors i empreses. Com
ho fas? On-line o presencial? Quins requisits demanes
per fer els teus cursos?
Els meus assessoraments es realitzen de forma online. De
fet, els meus clients estan repartits per moltes ciutats i
països; no hi ha fronteres. L’únic requisit és que parlem el
mateix idioma (i que tinguin connexió a Internet, és clar).
La teva empresa, The Com School, a què es dedica?
És una escola en línia on pots trobar cursos relacionats
amb el màrqueting i la comunicació digital en dos formats, principalment. D’una banda, hi ha els cursos mentoritzats, on a més de les meves classes, a les quals pots
entrar a qualsevol hora perquè no són en directe, tens un
fòrum i mentories per comptar amb el meu suport, assessorament i resoldre dubtes. I d’altra banda, hi ha els
cursos sense fòrum ni mentories, més econòmics, en què
els alumnes accedeixen als continguts al seu ritme. En tot
cas, el principal element diferenciador dels cursos de la
meva escola és el format. Totes les classes compten amb
vídeos increïblement amens i consells a nivell estètic.
Pia Prat Jorba @PiaPrat

Com que no tenim “memòria” repetim les històries. Sempre hi ha hagut un interès en “amagar o modificar” la realitat per adaptar-la als
propis interessos. Podríem dir-ne “un tret” característic de la humanitat. I en època digital els “e-mèrits” són predicar la igualtat de tothom davant la llei i “no pagar” pel que s’ha fet. Visca “la igualtat del geperut” i “donar (mal) exemple”. Els de negre amb punyetes i els
que diuen “treballar” per la “cosa de tots” li fan un “Urdangarin” a qui vol imitar-lo. Manipular és també dir a la guerra “acció militar
especial”, com sermoneja el nou “tsar imperial de totes les Rússies”, que llença bombes amb tancs, vaixells i avions per “assegurar la
pau”. Els ucraïnesos “demanen” ajut i reben moltes adhesions, però només els “donen àrnica” per allargar l’agonia i així entretenir “l’os
rus” perquè no engegui “la guerra atòmica”, on segurament “s’acabaria tot”. Així “qui dia passa anys empeny”, posant-se medalles de
banderes i ideals, mentre es pregunten “qué hay de lo mío”. Perquè en aquest món digital les “missions humanitàries” de guerra i pau,
acaben sent “co-missions” que generen “e-missions” que atempten contra “el canvi” climàtic i social.

