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Comencen les obres de connexió
d’Igualada amb la Ronda Sud
Durant els
primer sis mesos
la ronda del
Rec quedarà
tallada al carrer
Misericòrdia

PÀGINA 9

Es construirà un
nou pont que
connectarà amb
una rotonda
El nou pont, de 26,5 metres de llargada, creuarà el riu i connectarà amb una rotonda al carrer Misericòrdia

Igualada ofereix el refugi de pelegrins per
acollir refugiats ucraïnesos
L’espai s’usarà en la fase 1
d’acollida amb el suport
de Creu Roja Anoia
L’alberg Can Roviralta
dels Hostalets de Pierola
acull a joves ucraïnesos
PÀGINES 8 I 28

Eixarcolant
recuperarà
200 varietats
de fruiters de
l’Anoia

PÀGINA 20

Acaba la
participació
de Pol Makuri
Redolad als
Paralímpics
PÀGINA 33
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Solidaritat

es de la reforma ortogràfica del 1918, les
paraules “pau” i “món” s’escriuen de la
mateixa manera en rus, però en aquest
moment ja no semblen homònimes. Una
de les obres més importants de la literatura eslava és
Guerra i Pau, però avui l’exèrcit agressor diu que no hi
ha guerra, encara que els estralls que provoca aquesta acció militar especial siguin una evidència que la
censura no pot amagar.
No ho justifica que hi hagi
altres conflictes armats i
s’hagin fet altres invasions. Aquesta trenca amb
tots els fonaments jurídics
que s’havien fixat i acceptat després de la Segona
Guerra Mundial. Ucraïna
no ha estat mai un perill
militar per a Rússia i tota la destrucció i la mort es
concentra en terres ucraïneses. Per això el món sencer
reclama la pau perduda.
Els europeus estem commoguts i trasbalsats. El corrent de solidaritat comença en les nacions properes
a Ucraïna, però s’estén arreu. Els que marxen de casa
seva, escapen del terror i de la mort. Moltes dones i
infants surten de les seves llars amb l’esperança de tornar, però amb la incertesa de no saber on van, ni amb

què es trobaran. Molts són els que els ajuden, els que
s’acosten per donar-los escalf. Però sols ells pateixen el
desarrelament. I venen amb els ulls espantats, perquè
han patit gana, fred i han deixat familiars i gairebé tot
el que tenien. Els nens podran anar de nou a les escoles, segurs, però amb la dificultat d’utilitzar una llengua diferent. Faran nous companys en un curs ja endegat i en un entorn d’angúnies i mancances. I els seus
familiars, no podran
ajudar-los com ho feien, perquè continuen
tenint el pensament i el
neguit a la seva terra.
Ací només podem
obrir els nostres braços
i oferir la nostra amistat en uns moments
on tot està remogut.
Aquella guerra també ha fet que a casa nostra els preus
s’enfilin i les feines trontollin. Els qui van allà a portar
béns de primera necessitat i medecines, tornen carregats de refugiats. Les entitats públiques i privades fan
gecs i mànigues per assistir els que venen. És molt gran
la voluntat de tots per ajudar els que arriben desvalguts. Molts són els que treballen per a pal·liar tanta
pena. En situacions com aquestes s’entén molt bé qui
és el nostre proïsme. I esperem estar a l’altura.

Ací només podem obrir els
nostres braços i oferir la nostra
amistat en uns moments on tot
està remogut

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pere Aragonès, President de la
Generalitat de Catalunya, ha dit
“aniré a la reunió de presidents autonòmics de la Palma, perquè hi ha
la circumstància excepcional de la
guerra d’Ucraïna”. En la conferència nacional i en la seva condició
de coordinador general havia dit
“Un país no avança amb proclames
buides, no avança només amb consignes, pancartes o frases enginyoses”.
Oriol Junqueras, president d’ERC,
ha dit “no s’ha de tenir cap por de
defensar la negociació com la millor via per resoldre el conflicte polític. La negociació hi serà segur.”
Joan Carles I, rei emèrit, ha en-

viat una carta al seu fill, que s’ha
fet pública, on li comunicava que
es queda a viure a Abu Dhabi i
que faria “freqüents viatges a Espanya” i lamentava “sincerament
la transcendència per a l’opinió
pública dels fets passats de la seva
vida privada”,
Pedro Sánchez, president del govern de l’estat, ha comentat dient
que “Entenem que els espanyols
mereixen una explicació sobre
totes les informacions que hem
conegut. Deu explicacions als espanyols i ha d’aclarir les decebedores informacions que s’han anat
coneixent”.
Josep Maria Argimon, conseller
de Salut, ha dit que “entre 35 i 40
CAP recolliran a partir de l’abril
mostres de pacients que tinguin
símptomes a les vies respiratòries
per monitoritzar la covid, igual
que altres virus. Serà un seguiment com el que es fa de la grip
però molt més reforçat”.
Luis Garicano, eurodiputat de
Cs, va reaccionar a la notícia de
que Vox entri al govern de Cas-

tella i Lleó dient “Em preocupa i
entristeix veure l’extrema dreta
populista i antieuropea entrar a la
meva comunitat autònoma, que es
mereix ser governada per persones que creguin en la democràcia
liberal, la integració i la diversitat.”
Jordi Seguí, jutge instructor del
TSJC, sobre el cas de Laura Borràs, presidenta del Parlament,
quan era directora de la ILC, ha
donat “deu dies a la Fiscalia perquè digui si vol formular acusació
i les defenses també tenen el mateix període de temps per presentar al·legacions”.
Josep Borrell, alt representant per
a la Política Exterior i de Seguretat
de la UE, ha remarcat que “aplicar una zona d’exclusió aèria en la
guerra de Ucraïna implica abatre
els avions russos que la violen i suposaria estendre el conflicte i encetar una tercera guerra mundial”.
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, no ha pogut evitar
la vaga de professors que li demanen “seure a negociar sense cap
imposició.”
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De la guerra
Quan Carl Von Clausewitz va escriure
el seu cèlebre tractat Vom Kriege (De la
guerra), inacabat, però publicat i convertit en un clàssic de la literatura militar,
estava donant a la guerra, atàvica en la
història d’Europa i del món, una nova
dimensió. Si fa unes setmanes vaig parlar de la pau perpètua potser caldria ser
honest i parlar de la guerra perpètua com
una antinòmia (contradicció) kantiana
de la civilització i el progrés. Clausewitz
sentencia: la guerra és, per tant, un acte
de violència per obligar l’adversari a fer
la nostra voluntat.
D’aquesta manera, donava a la guerra
un objectiu polític i una dimensió psicològica, inaugurant en certa manera el
concepte de Guerra Total que tanta destrucció ha causat en els darrers cent anys.
El militar prussià estava engendrant concepcions noves i alhora deixant per escrit
idees que ja deurien ser d’ús habitual en
el seu temps i que ningú havia deixat per
escrit, plasmant en el paper el zeitgeist,
l’esperit del seu temps. Una de les idees
més provocadores de Clausewitz és que
la guerra comença amb la defensa. Sense
aquesta no hi hauria conflicte com a tal,
de manera que ell atorgava a la defensa la
preeminència en l’estudi i per tant dona
predominança al concepte de dissuasió.
El millor atac és una bona defensa, la
millor guerra és aquella que no comença. Si Sun Tzu va escriure que la guerra
és l’art de l’engany, Clausewitz ho porta
més enllà quan d’alguna manera veu la
guerra com l’intent de trencar la voluntat de resistència de l’enemic. Que algú
pacifista com jo hagi llegit Clausewitz ni
que sigui superficialment i Sun Tzu, més
breu i abastable, parla molt de les contradiccions (antinòmies) a què està sotmesa
la raó humana quan vol entendre el món
on viu. De fet, probablement el problema més gran és que el món no es deixa
comprendre i tot intent de comprensió
és només un gran error nostre. Busquem
explicacions a coses que no en tenen i si
la tenen és fora de l’abast de la nostra raó
i encara menys de la ciència, que pel fet
de dependre de la validació dels sentits
encara és més limitada. Excuses per no
pensar?
I llavors el cor se’ns trenca i els ulls ploren quan veiem, impotents i voyeurs involuntaris de la desgràcia, el drama humà
immens que tenim davant cada dia. Vells
que enterren joves, mares que enyoren
un fill, dones que agafen un fusell en un
gest romàntic i patriòtic, exèrcits de paper i guerrers de veritat, periodistes i polítics que es juguen la vida, entre el servei
públic i la vanitat de ser a primera línia,
sacrificis anònims que mai tindran un reconeixement.. I, al fons de tot, les mirades
d’uns nens que no riuen, i que potser no
veuran mai més el sol. Heus ací l’home...
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La tribuna

COMISSIONS OBRERES

Anoia-Baix Llobregat-Penedès-Garraf
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L’Anoia presenta un greu dèficit
d’oferta en formació professional

n un marc on la formació professional
encapçala les demandes del mercat laboral, el Departament d’Educació no
està a l’alçada de la realitat social.
Segons els informes d’ocupabilitat dels darrers
anys 2018, 2019 i 2020, ens trobem amb un major requeriment de tècnics de formació professional. Es constata que els estudis de formació
professional (FP) gaudeixen d’una ocupabilitat
creixent, un fet que queda reflectit en l’elevat
volum d’ofertes de feina destinades a titulats
d’FP, que és del 42,4% a tot l’Estat espanyol.
Catalunya és una de les comunitats que més
demanda fa de persones amb estudis d’FP. Les
previsions de l’OCDE marquen una tendència
a l’alça on dos de cada tres llocs de treball de la
pròxima dècada seran per atècnics de formació
professional.
La pandèmia també ha afectat l’oferta i la demanda d’ocupació: l’FP destrona la formació
universitària de la primera posició en l’oferta
de treballs. Els titulats en FP s’han requerit en
un 41,3% de les ofertes de feina a 2020, superant als estudis universitaris en més d’un 7%
(33,7%). Aquest fet s’ha vist reflectit en les demandes de les famílies i l’alumnat per estudiar
un cicle d’FP. Si l’any passat van ser 80.071 les
preinscripcions registrades per cursar aquests
estudis, aquest curs 21-22 són 93.987. Això és
un augment del 17,4% a nivell català, que en
el cas concret de la comarca de l’Anoia ha estat
superior al 10% els dos darrers cursos.
L’inici de curs escolar 2021-22 serà recordat per
haver deixat 29.722 alumnes a Catalunya sense
plaça per a poder cursar estudis d’FP. Des de
CCOO entenem que aquesta situació vulnera
el dret bàsic a l’educació i la formació de les per-

#L’enquesta
de la setmana
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sones, i que evidencia la falta de planificació i
de previsió del Departament d’Educació a l’hora de programar l’oferta amb suficients places
públiques. S’ha de garantir la creació de places
públiques per frenar l’expulsió del sistema a milers de joves. Així mateix, s’han de regular mesures per a evitar la discriminació per qualsevol raó. Per a CCOO, aquestes xifres precipiten
l’abandonament escolar prematur perquè no
es garanteix l’orientació i l’acompanyament de
l’alumnat des de les etapes obligatòries, abans i
durant la seva formació professional.
CCOO hem participat activament a tots els espais i conjuntament amb entitats com els ajuntaments, el consell comarcal, la MICOD i la
Unió Empresarial de l’Anoia, en les iniciatives,
mocions i posicionaments en favor d’un augment de l’oferta en el catàleg formatiu de l’FP a
la comarca.
Per a CCOO, aquests fets posen de manifest el
següent:
• Es necessita una major oferta de places públiques, fent especial esment a l’augment de l’oferta de l’Institut Milà i Fontanals en sintonia amb
les demandes del sector productiu de l’Anoia.
Per a poder-hi fer front s’ha d’agilitzar l’ampliació d’espais on es puguin ubicar aquests nous
cicles que garanteixen alta empleabilitat.
• Cal incrementar el nombre i la varietat de cicles a l’Anoia Sud, en especial reforçant l’oferta
de l’Institut Guinovarda, a Piera. S’ha de seguir
potenciant els cicles que ja ofereix, particularment el d’informàtica, i ampliar el catàleg de
titulacions.
• S’evidencia una manca de places en els Cicles
de Grau Mitjà del torn de matins. Aproxima-

dament la meitat dels alumnes que s’hi volen
matricular queden fora de l’oferta.
• Pel que fa als Cicles de Grau Superior, aproximadament una de cada quatre persones es
queda sense poder cursar la seva demanda i no
es garanteix la continuïtat de l’itinerari professional de l’alumnat.
• Els efectes d’aquesta escassetat de places provoca que molts alumnes de l’Anoia, amb una
oferta pública pràcticament limitada a l’Institut
Milà i Fontanals, no puguin cursar les branques
que van triar en primeres opcions. Aquest fet
incrementa l’abandonament dels estudis o la
saturació d’especialitats amb menys empleabilitat. D’altra banda, un contingent important
d’alumnes decideixen continuar el batxillerat
tot i la baixa expectativa que els genera.
• Afavorir la concertació de l’oferta amb tots els
agents implicats, en especial amb el sector productiu, i agilitzar la dotació dels mitjans necessaris per a l’FP, són elements clau.
• És fonamental executar mecanismes que garanteixin la millora del sistema i potenciar-lo i
valoritzar-lo en el marc del Consell de la Formació Professional, com a òrgan de concertació social de les principals administracions
públiques, amb els principals agents socials i
econòmics, i la comunitat educativa de la comarca.
CCOO considera que per assolir un canvi de
model productiu d’èxit i avançat necessitem un
sistema d’FP per a l’ocupació de qualitat, que
acompanyi a les persones treballadores en el
seu accés, manteniment i tornada a l’ocupació,
i que millori la seva capacitat de desenvolupament personal i de promoció professional.

Creus que les reivindicacions de mestres
i professors són encertades?

Sí 60,9%

No 39,1%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
TRANSPORT ESCOLAR
OBLIGATORI
Núria Prat
Escric des de la perplexitat que el
Consell Comarcal de l’Anoia ens
denegui traslladar 200 metres una
parada de transport escolar per garantir la seguretat dels infants.
Tenim assignada parada a la carretera 141b (antiga ctra de Manresa a
Calaf, trencall de La Llavinera) i els
nens han de fer 200 metres caminant
per carretera amb trànsit de camions
i tractors degut a l’activitat agrícola
i ramadera del nucli de la Llavinera.
La carretera que han de fer caminant
no té voral ni està adequada per al
trànsit de vianants. El sentit comú
diu que cal fer el primer tram fins
al poble amb el transport escolar i
després els nens podrien arribar a
casa caminant i amb seguretat. Així
de senzill. El transport no trigaria
més de tres minuts a recórrer aquest
tram d’anada i tornada i el cost deu
ser insignificant.
Aquest problema s’agreuja quan les
criatures van a l’Institut i han d’anar
sols a casa, perquè les famílies a les
tres de la tarda treballem.
Fa dos anys i mig que tenia sol·licitat el tràmit a través de l’agència de
transport escolar, i no havent rebut
resposta vaig decidir tramitar-ho jo
mateixa. Tothom se’m treu de sobre,
el transport escolar si no l’autoritzen
no pot canviar la parada, l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera diu
que ha fet la sol·licitud i encara que
li han denegat ja ha fet el que havia
de fer, l’Institut que el transport no
es competència seva i el Consell Comarcal ho deriva al Departament de
Transport de la Generalitat al·legant
que és una distància que es manté

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

dins la normalitat segons el Reglament de Transport Escolar de la Comarca de l’Anoia.
Qui els ha parlat de distància? El
tram és perillós, aquest és el motiu
de la petició.
Haurem de posar un taxi a la nostra
filla per anar a l’institut per no haver
de lamentar una desgràcia?
Són aquestes les facilitats de les que
parlem a les famílies quan els diem
que vagin a viure als pobles?
Garantir el transport escolar per a
l’ensenyament obligatori consisteix
en deixar les criatures al voral d’una
carretera?
No actuen perquè és una sola criatura? L’any vinent seran dues però
quantes creuen que n’hi pot haver en
un poble? Hi vivim 7 famílies, al poble són 10 nens i només 4 van a l’escola de Calaf, no es donen facilitats.

DESIGUALTATS
EN SALUT
Carola Domènech Panicello
Molt se’n parla dels efectes que ha
tingut la pandèmia de la covid-19 a
la nostra societat, economia, sobre
els recursos, etc. De com Espanya
n’ha sortit molt mal parada econòmicament parlant, en l’àmbit de la
salut mental, o la gran mortalitat
ocorreguda. Però poc se’n parla de
com ha sigut aquest impacte: de manera desigual a través de la societat.
Dades de la pandèmia posen en relleu el que sembla que no pugui ser:
les persones de classe social més baixa són aquelles més afectades. I, és
clar, quan una pensa en qui eren les
que, durant la primera onada, havien d’anar a treballar tant sí com no,
i, per tant, exposant-se més al virus,
eren aquelles amb feines manuals

(conducció de transports públics,
treballadors/es de supermercats, infermers/es suplents mal pagades i
explotades, etc.). És realment paradoxal que les persones més necessàries per al funcionament de la societat quan tot es va aturar són alhora
aquelles que més mal parades n’han
sortit.
No només el SARS-CoV-2 ha afectat
de forma desigual, sinó que, de forma general, les persones més desfavorides socialment són les que tenen
una pitjor salut. Però què determina
ser o no desfavorida? Podríem pensar que és qüestió de sort, no obstant
això, seria una fal·làcia. Està ben estudiat: hi ha jerarquies de poder com
la classe social, el gènere, l’edat, l’ètnia o el territori, que determinen les
oportunitats de tenir, o no, bona salut. Les desigualtats socials en salut
són un fet ben conegut dins el món
de la salut pública, tanmateix, és poc
en boca dels mitjans o de les persones de carrer, curiosament.
Potser et preguntes “per què és important que els mitjans de comunicació en parlin i la gent sàpiga que
hi ha desigualtats en salut?” Doncs

perquè per tal de reduir les desigualtats en salut calen mesures
estructurals: polítiques macroeconòmiques (per exemple reduir les
diferències en ingressos, invertir
en béns físics i socials...), la millora de condicions de treball i habitatge, garantir un accés universal i
igualitari a un sistema sanitari de
qualitat, i un llarg etcètera, que han
de ser establertes des de la política.
Mesures que han de ser exigides pel
votant: si el votant ho vol, el polític
ho canvia (per mantenir la seva cadira, és clar). Però perquè el votant
ho vulgui, primer ho ha de saber. És
aquí on els mitjans de comunicació
juguen un paper clau: són els que tenen el poder i la capacitat d’explicar
realitats de forma clara i eficient a les
persones.
La salut és un bé preuat per tothom.
No hi ha ésser humà que no s’aparti quan una ambulància demana pas,
sense qüestionar-se la seva classe, gènere, edat, ètnia o origen. Això és el
que ens fa humans. La salut és un dret.
Cal posar en evidència que no totes les
persones el tenen. I cal fer-ho, també,
des dels mitjans de comunicació.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

POL MAKURI REDOLAD
L’esportista igualadí ha participat en els Jocs Paralímpics de Pequín
en modalitats d’esquí de fons. També va ser l’abanderat de la selecció en la inauguració dels Jocs.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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VIU-NOS
DE PROP

PORTES OBERTES

27 MARÇ D’11-13H
Reserva la teva visita a
academiaigualada.com
93 803 14 94
@a_igualada @cfesportsacademia

CFGS

Condicionament físic

CFGS

Educació infantil

CFGM

Guia en el medi natural
i temps de lleure

BATXILLERATS
Concertats
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YOLANDA ESTOPA

Associació de Psicòloges i Psicòlegs de l’Anoia

Els “abuelo Cebolleta” La nova concepció laboral i el seu impacte
en la salut mental

E

n dos anys hem viscut
-de fet encara vivimuna terrible pandèmia
que feia més de cent
anys que la humanitat no havia
vist i una inhumana guerra a
Europa que ens acosta perillosament al desastre nuclear. A més de viure dues
de les pitjors crisis econòmiques que ha conegut
el món.
Els que ja tenim una edat tot sovint avorrim als
que ens coneixen amb les nostres “batalletes” del
que hem viscut en el passat, que no és poc, però
és molt menys del que veiem aquest segle XXI
que ens prometíem més feliç del que realment
està sent. Tant és així que en força moments a
tots se’ns ha escapat dir “abuelo Cebolleta” a algun amic molt donat a explicar les seves “batalletes” del passat.
Suposo que a aquestes alçades de l’escrit la majoria de vostès, pacients lectors, no saben d’on surt
el malnom d’Abuelo Cebolleta o sí, si tenen l’edat
suficient per haver llegit els “tebeos” de l’editorial
Bruguera. La família Cebolleta eren uns personatges creats pel dibuixant Vázquez on l’avi de la
família sempre donava la seva interpretació de la
realitat, a partir de vivències bèl·liques viscudes
en el passat. I com que els artistes saben copsar
la realitat de manera més planera, el dibuixant
va crear un personatge en el qual, vulguem o no
vulguem, amb els anys tots ens hi anem convertint.
Si rellegiu les meves columnes al llarg de més de
trenta anys, veureu que de tant en tant, tampoc
m’he passat, he explicat com es va fer per a aprovar la Constitució, l’Estatut, la legalització dels
partits o frases de l’expresident Jordi Pujol, entre
altres cites del passat.

Els que ja tenim una edat tot sovint
avorrim a als que ens coneixen amb
les nostres “batalletes” del que hem
viscut en el passat que no és poc
Us imagineu la quantitat de “abuelos Cebolleta”
que estem “fabricant” avui en dia amb totes les
coses que fins fa vint-i-tres dies ens semblaven
impossibles? Quan els vostres nets -els meus ja
no em pregunten res, no volen que els foti la
xapa- es queixin de l’augment del cost de la vida
segurament que els explicareu la brutal pujada
que estem patint per enriquir a les empreses de
l’Ibex 35. Que per cert, Pedro Sánchez atribueix
a Putin sense recordar que les puges brutals són
anteriors a la invasió d’Ucraïna.
Per la meva part faig propòsit d’esmena i procuraré no donar gaire la xapa, només l’estrictament
necessari per posar en context el tema que l’actualitat em porti a comentar en cada moment. El
que no faré mai és convertir-me en un tertulià,
“especialista” de tot, ja sigui vulcanologia, epidèmies, relacions exteriors, política militar o el que
calgui en cada moment, com estem veient dia si
i dia també a les televisions i ràdios espanyoles.
Jo ja no ho veuré però en el futur hi haurà milers d’abuelos Cebolleta explicant les batalletes
que ens han caigut a sobre.... i les que ens queden per caure.

V

ivim en una societat cada cop més
desenvolupada, que avança a passos
exponencials mai abans vistos ni contemplats.
Però no m’encaixa gens el fet que tot avanci, amb el
que realment estic veient.
Sí que podem parlar d’un consum de béns i serveis
molt superior al que es disposava abans.
Els mitjans de comunicació bombardegen amb
imatges que subtilment entren com a necessitats.
Els valors saludables s’han perdut. Actualment,
l’objectiu no és portar una vida que hagi valgut la
pena viure. Avui es tracta de ser el millor d’entre
els altres, tenir riquesa i poder. Una condemna.
L’economia considera que el creixement pot ser illimitat, però això no és real. Els recursos tenen fi.
I en paral·lel l’ésser humà ha passat a creure’s un
superhome, amb capacitats i energia inesgotables.
Tanmateix, l’essència de l’home és vulnerable, limitada, en definitiva humana.
En l’àmbit empresarial queda ben plasmada aquesta nova concepció.
Les empreses cada cop retallen més les seves plantilles, però normalment la feina continua sent la
mateixa. I cada any els nous reptes a assolir són
superiors als de l’any anterior.
Sovint els que dirigeixen els negocis no ajuden
gaire, més aviat són eines d’esprémer.
És l’era de la deshumanització; la persona només
és un mitjà per aconseguir quelcom.
Els treballadors acaben la jornada laboral esgotats. Arriben a les seves llars sense ganes de parlar,
sense voler que els parlin.
Les relacions de parella es ressenten.
Un cop al llit, el cap segueix a la feina.
Fins i tot es molt freqüent que acabem per tractar
malament als que estan al nostre voltant i no és
pas intencionat, però en una olla a pressió, al final
l’aire ha de sortir per algun lloc.
Els diumenges a la tarda ja no formen part del
nostre cap de setmana. El pensament ja està a l’en-

demà, al dilluns.
L’acumulació de dies i dies sota aquestes condicions a vegades esdevé la destrucció de la persona.
És així com cada cop són més habituals patologies
mentals com l’ansietat o la depressió.
Si parlem d’ansietat no ens estem referint simplement a “una persona amb molts nervis” sinó que
es tracta d’algú a qui els sentiments l’han superat.
Algú a qui cada dia l’acompanya una angoixa que
l’estreny de tal forma que és com si tingués el pit
ple, a punt de rebentar.
És una nova sensació, inimaginable fins al moment, que pot ser absolutament aterridora.
En el cas d’entrar en un episodi depressiu, la paraula depressió res té a veure a quan la fem servir
de forma col·loquial.
La persona experimenta un estat de tristesa infinita. S’ha perdut el nord. S’han perdut les ganes
de viure.
Quan arriba el moment que el teu cos i la teva
ànima s’aturen, és irremeiable, has de fer quelcom
diferent.
La major part de la gent creu que no necessita ajuda, que la seva pròpia inèrcia és suficient, que el
futur ha de ser inevitablement millor. Algú deu
haver-hi que ho hagi aconseguit sol, suposo, però
jo de moment no conec a ningú.
Demanar ajuda no és ser dèbil, és ser intel·ligent
i comprendre que l’ésser humà en realitat en sap
ben poc. Es tracta d’acceptar la teva vulnerabilitat,
en definitiva, de prendre consciència que l’home
no és ni ha estat mai autosuficient.
Aquesta ajuda hi és.
Un psicòleg sap com ajudar-te, i t’està esperant
amb els braços ben oberts.
No ho consideris una despesa, és una gran inversió. És una inversió en VIDA.
Durant tot aquest temps els teus sentiments, pensaments i creences s’han distorsionat. Es tracta de
posar-ho tot a lloc.
No importa com ets, segur que seràs benvingut.

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

Les antigues cotxeres tancades de la HISPANO IGUALADINA de l’Avinguda
Mestre Muntaner hi ha una
vidriera a peu de carrer que
està trencada amb nombroses
puntes de vidre que semblen
una guillotina, amb el conseqüent perill de que algun nen
o persona hi posi la mà o el
cap i tinguin una desgràcia
doncs per allà hi passa molta
gent.
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DIA MUNDIAL DE L’AIGUA
Les aigües subterrànies, la clau invisible davant el canvi climàtic
• Aigua de Rigat promou una gestió sostenible d’aquest recurs
fonamental per al futur del planeta i de les persones.
Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és invisible. Es
troba oculta sota la terra en els anomenats aqüífers, uns
jaciments subterranis que constitueixen la font de brolladors,
rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies permeten portar la
vida fins i tot a les zones més àrides del planeta, on poden ser
l’únic recurs hídric a l’abast de la població. Per això, constitueixen
un tresor ocult per fer front als efectes cada vegada més devastadors del canvi climàtic.
El Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra el 22 de març, aquest
any porta per lema “Aigües subterrànies: fer visible el que és
invisible”. L'objectiu és prendre consciència sobre la importància
de protegir-les, ja que constitueixen la base del subministrament
d'aigua potable i dels sistemes de sanejament, i són un recurs
natural bàsic per a l'agricultura, la indústria i tots els ecosistemes
naturals. El canvi climàtic, amb sequeres cada cop més freqüents,
augmenta el perill d'esgotament d'aquestes fonts subterrànies
d'aigua, especialment a la conca mediterrània, una de les més
afectades per l'escalfament global. A Catalunya, la sequera ha
provocat que les reserves d'aigua dels embassaments es trobin
actualment al voltant del 53 % de la seva capacitat.
La principal font de recàrrega de les aigües subterrànies és la
pluja i la neu, que s'infiltren en aquests dipòsits naturals a través
del sòl. Un dels riscos més grans a què fan front és la sobreexplotació, és a dir, quan s'extreu, a través de pous i altres sistemes,
més aigua de la que es pot recarregar a través del cicle natural.
Això és un problema que pot conduir a esgotar aquest recurs. A
més, les aigües subterrànies poden estar contaminades per l'activitat humana, fet que obliga a processos de regeneració que són
llargs i difícils.
Gestió avançada i sostenible dels recursos hídrics
Aigua de Rigat, amb gairebé 100 anys de trajectòria en la gestió
de l'aigua i la salut ambiental a l’Anoia, està compromesa amb la
preservació de totes les fonts d'aigua, incloses les subterrànies.
En aquest àmbit, aposta per una gestió avançada i sostenible a
partir d’optimitzar l'extracció de recursos. A més, supervisa el risc

de sobreexplotació i promou la recàrrega artificial dels aqüífers,
fet que permet alleujar la pressió sobre els ecosistemes hídrics.
La dependència de la pluja i la pressió a la qual estan sotmeses
aquestes captacions subterrànies fa que els pous requereixin un
seguiment continu per al seu manteniment, rendiment i optimització. Per fer una gestió sostenible dels recursos hídrics, Aigua de
Rigat ha implementat un innovador Sistema de Gestió Avançada,
anomenat AQUADVANCED® Well Watch, per controlar la disponibilitat hídrica dels pous en temps real. Amb el seguiment de
les captacions d’aigües subterrànies a través de dades que es
mostren en temps real per visualitzar la situació dels recursos de
l’aqüífer, es pot controlar l’eficiència de la captació i el rendiment
de l’extracció de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues d’aigua i
avaries, reduir l’afectació en la ciutadania en cas d’incidències o
condicions meteorològiques canviants, així com millorar
l’eficiència energètica i garantir un bon rendiment de l’explotació. Aquest sistema permet controlar la instal·lació dels pous de
Les Comes, una de les principals fonts d’abastament d’aigua de la
zona d’Igualada i que té el seu origen en l’aqüífer Carme – Capellades.
Per altra banda, gran part dels aqüífers d'Europa estan en mal
estat degut a l’alta concentració de nitrats, causada principalment per l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les activitats agrícoles i ramaderes, fet que afecta la qualitat de les aigües
subterrànies. Aquest és un problema comú a les zones costaneres i que s’aborda des de fa anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, concretament al Baix Llobregat. L’aqüífer del delta del riu
Llobregat és una reserva estratègica per a Barcelona i la seva àrea
metropolitana en períodes de sequera. El seu ús intensiu per a
fins industrials i per al consum humà va provocar una degradació
general del sistema de l’aqüífer, fet que es va traduir en un
descens en la capacitat d'emmagatzematge i en l'entrada d'aigua
marina, la qual cosa ha posat en perill el subministrament a la
zona. Per revertir la situació, es va construir una línia de pous per
infiltrar aigua regenerada procedent de l’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Prat de Llobregat. La injecció d'aigua regenerada alimenta de manera sostenible l'aqüífer i actua com a
barrera contra la intrusió salina.
L'aigua invisible és més valuosa que mai. La nostra missió és
protegir-la.
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Igualada
L’Ajuntament d’Igualada oferirà el refugi de Pelegrins de
l’edifici de l’Antic Escorxador per acollir refugiats d’Ucraïna
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, acompanyat del regidor de
Cooperació, Fermí Capdevila
i la regidora d’Acció Social,
Carme Riera, van actualitzar
dimecres, en la compareixença habitual davant la premsa,
la informació sobre l’ajuda al
poble ucraïnès i l’acollida de
refugiats. Marc Castells va
anunciar que l’Ajuntament ha
posat a disposició de la Generalitat de Catalunya i les entitats de cooperació el Refugi de
Peregrins de l’edifici de l’Antic
Escorxador per acollir refugiats ucraïnesos que arribin o es
derivin a la nostra ciutat.
Castells ha explicat que aquest
espai s’usarà en la Fase 1 de
l’acollida amb el suport de
Creu Roja i de serveis d’assistència. L’espai compta a la
planta baixa amb un menjador/sala d’estar, office amb
microones i nevera i un dormitori amb 4 llits. La primera
planta compta amb un dormitori amb 8 llits, 2 lavabos amb
dutxa i 2 vàters. Castells ha
assegurat que “des de l’ajuntament es donarà tota l’ajuda
possible al poble ucraïnès davant d’aquest atac injust, horrible i execrable”.
El regidor de Cooperació,
Fermí Capdevila i la regidora
d’Acció Social, Carme Riera
han explicat que l’Ajuntament
d’Igualada i Creu Roja Anoia
estan treballant de forma coordinada en atendre les persones que estan arribant aquests
dies a la ciutat i planificant els
protocols d’atenció per a les
que, de ben segur, arribaran
els propers dies. El servei de
primera acollida a la nostra
ciutat ha fet, de moment, l’acollida a 29 persones, la majoria
dones i nens. La major part
d’aquestes persones tenien
vincles familiars amb persones residents aquí tret d’una
família de sis membres que
des de Serveis Socials s’ha pogut allotjar en un pis d’estada
temporal a Igualada. Capdevila ha recordat que tant l’Ajuntament com Creu Roja estan
actuant a partir de les recomanacions i protocols que s’han
establert des dels organismes

Igualada ja ha acollit
29 persones provinents
d’Ucraïna, i des de
l’Ajuntament s’han recopilat diferents recomanacions per tothom qui
vulgui ajudar
oficials que coordinen aquesta
crisi humanitària.
Recollida de material i aportacions
Pel que fa a la recollida de
material humanitari, l’Ajuntament d’Igualada hi està col·laborant amb la cessió del Banc
de Queviures, en la recollida
de caixes que s’han aconseguit
d’empreses d’Igualada i de La
Pobla, en la gestió logística i
amb la cessió de personal de
suport (agents cíviques), que
col·laboren amb les persones
voluntàries de la comunitat
ucraïnesa en la revisió del material rebut i els seu empaquetament.
Part d’aquest material ja ha
sortit cap a Ucraïna. En cas
que hi hagi material que no
es pugui enviar per les qüestions que siguin, es quedarà al
Banc de Queviures per cobrir
necessitats de les persones que
arribin a Igualada.

Tot i així, l’Ajuntament d’Igualada i Creu Roja Anoia, igual
que la resta d’institucions públiques i humanitàries, segueixen aconsellant les donacions
econòmiques a les entitats
que actuen sobre el terreny, a
fi efecte d’evitar el llarg transport i de poder adquirir els

productes que siguin més necessaris en cada moment i en
cada zona de conflicte.
Acolliment de persones refugiades (Fases del procés)
Capdevila també ha explicat
que la Generalitat de Catalunya ha establert que l’acollida
de les persones procedents
d’Ucraïna es centralitzarà en
tres fases.
Una Fase 0 on se’ls allotjarà en
macrocentres (bàsicament hotels) gestionats per Creu Roja.
Serà un estada curta, per tal
d’acompanyar-los en els tràmits legals corresponents per
regularitzar la seva situació
(tramitació del permís de protecció temporal) i les primeres
atencions.

Posteriorment passaran a la
Fase 1; s’establiran en allotjaments compartits (albergs,
cases de colònies o similars)
durant un període d’entre 6 i
9 mesos.
Aquests equipaments seran
gestionats per Creu Roja i disposaran de serveis de traduc-

ció, serveis jurídics, serveis de
suport emocional i psicològic
i assistència sanitària i educativa.
Finalment, es passarà a la Fase
2, quan aquestes persones es
distribuiran per tot Catalunya en funció de les seves demandes i de l’oferta de places
d’allotjament que hi hagi en
els municipis.
Protocols d’acollida de persones refugiades
Totes les persones que arriben
a Igualada amb xarxa familiar
o de coneguts que els acullin
als seus domicilis, han de passar per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada, plaça de l’Ajuntament,
1 - 938031950. El Servei de
Primera Acollida, els atendrà
i, en funció de les necessitats
que es detectin, se’ls derivarà
als serveis d’escolarització, suport psicosocial i/o econòmic,
sanitaris,
acompanyament
psicològic, o al servei que es
consideri convenient. En el
cas de persones que arriben a
Igualada sense xarxa familiar
o de suport o sense disposar
d’un habitatge on instal·lar-se,
han d’adreçar-se a Creu Roja
Anoia (carrer Les Comes, 34
– 938030789). Aquesta entitat
farà el registre de les persones
arribades i la seva derivació
cap a un dels equipaments collectius que gestionen, on disposaran de tots els serveis que
necessitin durant el procés
d’acollida. Creu Roja també es
farà càrrec, si cal, de l’atenció
d’aquestes persones mentre no
se’ls assigni un equipament i
del transport fins al mateix, si
no disposen de mitjans propis.

La coordinació i el treball en
xarxa entre l’OAC, el Servei de
Primera Acollida, la resta de
departaments municipals implicats i Creu Roja està funcionant des del primer moment
per assegurar que totes les necessitats de les persones que
arriben des d’Ucraïna, tinguin xarxa/família aquí o no,
quedin cobertes. També s’han
donat suport i assessorament
a demandes de la comunitat
ucraïnesa que ja era a Igualada
o a persones que esperen rebre
familiars en els propers dies.
En el cas d’arribada d’infants
i adolescents menors sense tutors legals, cal comunicar-ho
urgentment al Departament
de Drets Socials (dgaia.dso@
gencat.cat) o al telèfon InfànciaRespon 116111.
Oferiment d’habitatges per a
persones refugiades
Per aquelles persones que vulguin oferir habitatges per als
refugiats, la Generalitat ha
habilitat un correu electrònic
per vehicular els oferiments
d’habitatges per a persones
refugiades que hagin finalitzat
la primera fase d’acollida i es
vagin traslladant als diferents
municipis catalans. L’Ajuntament d’Igualada també demana poder disposar d’aquesta
informació per conèixer la
capacitat d’acollida de la ciutat
en un futur proper. Qui disposi d’un habitatge o d’habitacions i vulgui posar-les a disposició del programa d’acollida,
ha d’enviar dos correus electrònics a: comiteacollida.
igualtat@gencat.cat (Generalitat de Catalunya) i també
a solidaritat@aj-igualada.cat
(Ajuntament d’Igualada).
Capdevila i Riera han finalitzat recordant que la manera més efectiva de canalitzar
l’ajuda són les aportacions
econòmiques a entitats especialitzades que treballen
sobre el terreny. No es recomana la recollida de material per portar cap a Ucraïna.
També es desaconsella el
trasllat de persones des de la
frontera per part de particulars. Ja s’han habilitat transports gratuïts des dels països
on reben els refugiats cap als
diferents països d’Europa.
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S’inicien les obres de la connexió d’Igualada amb la Ronda Sud
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, acompanyat del regidor de
Mobilitat, Miquel Vives, va
anunciar l’inici de les obres
per la connexió de la Ronda
Sud amb Igualada. Marc Castells recordava que les obres
d’aquesta nova connexió de
la ciutat amb aquesta via suposaran “un canvi substancial
per Igualada ja que es tracta
d’un accés clau per redistribuir el trànsit a la ciutat i per
fer molt més fluïda, ràpida i
segura l’entrada i la sortida
d’Igualada per enllaçar amb
l’autovia A2 i l’Eix Diagonal”.
Les obres tindran una durada
de 18 mesos i connectaran
la ciutat amb la Ronda Sud
mitjançant un nou pont amb
forma d’espina de 26,5 metres
que creuarà el riu i arribarà
fins al carrer Misericòrdia on
es construirà una rotonda de
connexió amb la ciutat. L’obra
permetrà l’accés de vehicles a
la Ronda del Rec i el pas de
vianants i ciclistes a la riba
sud del riu Anoia. Aquest

Durant els primers
sis mesos la Ronda del
Rec quedarà tallada
a l’alçada del carrer
Misericòrdia on es
construirà una
nova rotonda
canvi, explica Castells, “equilibrarà els fluxos de trànsit de
vehicles a les entrades i les
sortides de la ciutat i alhora
dotarà aquest punt de voreres
accessibles, carril bici per accedir també a l’Anella Verda”.
L’obra suposa una inversió de
13 milions d’euros per part de
la Generalitat de Catalunya.
Afectació al trànsit a la Ronda del Rec durant els primers sis mesos d’obres
Miquel Vives, regidor de Mobilitat, detallava que les obres
s’iniciaran amb la construcció
de la nova rotonda a l’encreuament entre la ronda del Rec
i el carrer Misericòrdia, en el
punt que connectarà la ciutat
amb el nou pont. Aquesta pri-

mera fase de l’obra obligarà a
tallar durant sis mesos la ronda del Rec, a l’alçada del carrer
Misericòrdia, on es construirà aquesta rotonda. Durant
aquests sis mesos però, la via
estarà oberta i accessible des
dels dos extrems, però no
podrà creuar-se. El regidor
de Mobilitat de l’Ajuntament
d’Igualada, Miquel Vives, explicava que, des de fa setmanes, des del Departament de

Properes activitats de l’Antic Gremi
de Traginers
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Antic Gremi de Traginers d’Igualada continua celebrant alguns dels
actes que enguany s’han organitzat en motiu del 200è aniversari de l’entitat.
Així doncs, el proper dissabte
26 de març, a les 12 del migdia i
als baixos de Biblioteca Central
de Cal Font, tindrà lloc l’entrega de premis del 17è Concurs
de Dibuix Infantil sota el lema
“Surt a veure els Tres Tombs”,
que com sempre es dirigeix a les
nenes i els nens de les escoles de
la ciutat. Els dibuixos guanyadors i participants restaran exposats fins el 14 d’abril.
A les 7 de la tarda tindrà lloc
al Teatre Municipal l’Ateneu la
presentació del llibre de fotos
“Igualada, 200 anys de Gremi
de Traginers”, editat per l’editorial Efadós i de la col·lecció
Catalunya Desapareguda. El
llibre, amb una selecció de
170 fotografies, ens convida
a fer un tomb per la història
d’aquest gremi, des de finals
del segle XIX fins a la segona
meitat del segle XX.

Mobilitat s’ha anat informant
als veïns i a les empreses de la
zona sobre quines rutes caldrà seguir per aconseguir la
mínima afectació en la mobilitat del dia a dia. Vives ha
assegurat que “s’han buscat
solucions per a totes les casuístiques i es mantindrà diàleg constant per tal de solucionar les problemàtiques que
puguin sorgir”.
Amb l’inici de les obres s’in-

Espai Malla convoca la
Makeathon 2022 dedicada al riu Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L

Totes les imatges es converteixen en un testimoni de les festes
gremials en honor a Sant Antoni Abat, durant aquell període
de temps, així com dels típics
Tres Tombs, dels banderers/es
i també dels oficis vinculats als
traginers i als cavalls. D’alguna
forma, l’ àlbum és una manera
de retre homenatge a la Festa, a
les persones i als animals de peu
rodó que la fan encara possible,
i en definitiva, a la memòria collectiva.
Seguidament, tindrà lloc el concert “Músiques de pel·lícules” a

càrrec de la Banda de Música
d’Igualada, sota la direcció de
Concepció Ramió i Diumenge.
Un concert molt esperat, ja que
per motius de la pandèmia no
es va poder realitzar amb anterioritat.
Per tal de poder assistir a l’acte, obert a tota la ciutadania, i
també per a poder-ne controlar
l’aforament serà necessari reservar l’entrada prèviament. A
partir del 21 de març i al preu
de 8€ es podrà realitzar la reserva a través del següent enllaç:
https://tiquetsigualada.cat/

dicarà de forma específica
amb senyals i pintura vial especial el tancament d’aquest
tram i les rutes alternatives
per a transportistes.
Vives ha explicat que els ajuntaments d’Igualada, Vilanova
del Camí i Montbui “estem
coordinats per aquesta afectació ja que és tracta d’una via
que ens connecta i que usen
molts veïns d’aquestes poblacions adjacents”.

’Espai Malla convoca la
Makeathon 2022 amb el
repte de millorar la qualitat de l’aigua del riu Anoia. La
paraula “Makeathon” combina
l’anglés “make” (fer) i el grec
“marato”. Es tracta d’una competició oberta a tota la ciutadania creativa i innovadora per
resoldre un desafiament en un
temps limitat.
En aquest cas, la convocatòria
va dirigida als col·lectius d’estudiants, inventors, ecòlegs,
dissenyadors, enginyers, ambientalistes, etc. La manera de
participar és inscriure’s, individualment o per equips de fins
a tres persones, per desenvolupar -a partir de la presentació
del repte prevista pel divendres
22 d’abril- prototips o solucions innovadores.
El 6 de maig, coincidint amb la
Mobile Week Catalunya 2022,
ens presentaran els projectes i
el jurat, presidit pel biòleg ambiental Robin Corrià, decidirà
l’equip guanyador que s’endurà 400€ del premi i l’accés al

taller/laboratori d’Espai Malla
per desenvolupar, posteriorment, el projecte presentat.
El període d’inscripció gratuïta és del 14 de març al 14
d’abril. El formulari, junt amb
les bases i més informació es
troba a www.espaimalla.cat.
La Makeathon 2022 compta
amb el patrocini de Waterologies, Onalabs, Leather Cluster
Barcelona i Amics del Rec.
Espai Malla és una nova iniciativa impulsada per l’Ateneu Igualadí, TICAnoia i
disseny=igualada que vol
aglutinar les persones i col·lectius amb potencial innovador
per crear i fabricar amb tecnologies digitals. La Fundació
i2cat, conjuntament amb el
departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori, està desenvolupant
el Col·laboratori Catalunya
Anoia, una nova forma de
coordinar tota la innovació
digital en el territori, amb el
propòsit de fomentar les competències digitals de la seva
població per resoldre conjuntament reptes sistèmics.

10

| IGUALADA

Divendres, 18 de març de 2022

Igualada Som-hi proposa actualitzar Sònia Guerra, al Debat
l’ordenança d’ajudes per pagar la llum de Taula del PSC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

E

l
grup
municipal
d’Igualada
Som-hi
(PSC – Comuns –
Igualada Oberta) proposa
que el govern de la ciutat actualitzi l’ordenança que regula
els criteris d’accés a les ajudes
per pagar la llum perquè hi
puguin accedir més famílies.
La formació progressista demana que el govern de Junts
sigui conscient del problema
que representa per moltes famílies l’escalada de preus que
hi ha en aquests moments
i adapti els recursos que té
l’Ajuntament per aquesta situació i així arribar a tothom
qui ho necessita.
En aquests moments, l’ordenança de l’Ajuntament data
de l’any 2014 i no recull la
nova legislació de pobresa
energètica que la Generalitat va aprovar el 2015. Amb
l’actualització que reclama
Igualada Som-hi, els llindars
d’accés quedarien ampliats
perquè agafarien de referència la legislació aprovada al
2015. La regidora d’Igualada
Som-hi Irene Gil explica que
“PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta estem
demanant un gest tan senzill
com actualitzar el varem d’ac-

cés a les ajudes en base a la
nova legislació. Amb aquest
gest podem ajudar a moltes
famílies treballadores de la
nostra ciutat”.
Gil detalla que “amb aquesta proposta que fem estarem ajudant a més gent que
davant l’augment sobtat del
preu de la llum necessiten
una ajuda. Estem parlant de
gent que treballa però que
ho fa amb sous baixos i que
mereix formar part de la universalització d’aquest recurs.
Sense deixar de donar suport
a aquells qui ja el tenen, reclamem actualitzar l’ordenança perquè s’hi puguin acollir
més famílies que entrarien
dins els marges de l’exclusió

energètica”.
El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras,
mostra la seva preocupació
per “les dificultats que moltes famílies treballadores de
la nostra ciutat estan passant
davant l’augment desorbitat
del preu de la llum degut a
la guerra de Putin a Ucraïna.
Això fa que famílies que fins
ara podien assumir aquesta
despesa, els sigui gairebé impossible fer-hi front. Per això
proposem que l’Ajuntament
apliqui l’eina que té al seu
abast per pal·liar aquesta situació i actualitzi l’ordenança.
És una eina de justícia social
que reclamem adoptar per no
deixar ningú enrere”.

Junts per Igualada reclama l’ampliació
de la FP a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l grup liderat per Marc
Castells està treballant
des de fa temps a favor
de l’èxit educatiu i en contra
de l’abandonament prematur.
Segons dades de l’Idescat més
del 16% de joves no estudia
més enllà de l’ESO a Catalunya. Segons el grup municipal “aquesta és una dada molt
greu, i Catalunya ha d’apostar clarament a favor d’una
formació superior vinculada
sobretot al teixit productiu
del nostre país”. És per aquest
motiu que Junts per Igualada
va començar l’aposta ferma
per la formació universitària
el 2013 treballant de la mà de
la Generalitat per fer possible
dos campus universitaris a la
ciutat, així com un total de
7 estudis post obligatoris en
l’àmbit tecnològic, empresarial i de la salut. El grup que
governa la ciutat explica que

“L’aposta universitària està
donant els seus fruits, i hem
de seguir treballant en donar
opcions als joves que trobin
el seu camí. És per aquest motiu que vam fer un pas més
en aquesta aposta pels estudis
post obligatoris iniciant un
nou grau superior de Formació Professional a l’escola municipal d’Art La Gaspar, per
seguir oferint el millor futur
pels joves de la nostra ciutat i
d’arreu de Catalunya”.
Davant la gran demanda que
va tenir el Milà i Fontanals a la
preinscripció del curs passat,
on més de 500 alumnes van
quedar-se sense poder accedir
a la primera opció escollida de
formació professional, l’equip
de govern va demanar a la Generalitat l’ampliació de l’institut així com l’ampliació dels
estudis de formació professional tant d’aquest institut com
també trobar altres fórmules
per ampliar estudis en d’altres

centres educatius de la ciutat.
Ho van fer de la mà de la direcció del centre així com de
la Unió Empresarial de l’Anoia
i dels sindicats.
Les tinents d’alcalde Patrícia
Illa i Carlota Carner han estat
treballant amb experts arquitectes i amb l’institut per tenir
redactat un pla funcional que
dissenyi com ha de ser aquesta
propera ampliació, per tal de
facilitar la feina a la Generalitat i que s’iniciïn el més aviat
possible aquestes obres. Les
dues membres del grup Junts
per Igualada expliquen que
“hem iniciat aquesta tasca que
serà el primer pas perquè la
Generalitat pugui ampliar el
Milà, i treballem per facilitar
al màxim la implantació de
nous estudis de formació professional a la nostra ciutat. Les
administracions
públiques
hem de ser sempre facilitadores i treballar unides davant
d’una necessitat de país”.

a diputada i primera
secretària de la comissió de seguiment i avaluació del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere, Sònia
Guerra ha estat la convidada
al cicle Debat a Taula organitzat pel PSC Anoia. Es tracta
de l’espai de reflexió impulsat
pels socialistes de la comarca
que cada mes compta amb
personalitats rellevants del
partit com a ponents. Durant
el col·loqui, celebrat a Masquefa, Sònia Guerra ha plantejat el moment de la lluita
feminista per la igualtat i el
compromís socialista amb el
feminisme. També ha repassat les accions que el Govern
d’Espanya està impulsant i
del treball al Congrés dels
Diputats en aquest sentit per
enfortir l’agenda feminista.
Sònia Guerra ha posat en valor el Pacte d’Estat Contra la
Violència de Gènere i com a
través d’aquest s’està aportant
finançament als municipis

per lluitar contra la violència
masclista. En aquest sentit ha
destacat els projectes contra
la violència de gènere que desenvolupen els governs municipals amb presència socialista de l’Anoia: protocols contra
les violències de genere en
espais públics, plans d’igualtat municipals, campanyes de
sensibilització i conscienciació per la igualtat o els punts
liles a les festes populars. Durant el Debat a Taula també
hi ha hagut les intervencions
del tinent d’alcalde i portaveu
socialista a l’Ajuntament de
Masquefa, Dani Gutiérrez, la
regidora d’Igualtat del municipi, Isis Abad, l’exalcaldessa
i Diputada Teresa Estruch i
les membres de la nova Associació de Dones Socialistes
i Progressistes de Catalunya
(ASocProCat) Felicidad Ruiz
i Carmen Robles. El col·loqui ha comptat amb la presència de diferents regidores
i regidors del PSC de tota la
comarca i també militants i
simpatitzants del partit.
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Poble Actiu reclama que es millorin les
condicions laborals dels treballadors
de l’Hospital d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Des de la candidatura municipalista de Poble Actiu, el
desembre van fer pública la
diferència de salaris entre les
gerències del Consorci Sanitari de l’Anoia i el Consorci
Sociosanitari d’Igualada i les
treballadores. Segons Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu,
“la diferència de salaris és un
escàndol i, per això, fa mesos
que reclamem que l’Ajuntament d’Igualada garanteixi
unes condicions laborals dignes a les treballadores perquè
és l’única manera de poden
garantir una sanitat pública i
de qualitat”.
Millorar les condicions laborals
L’Ajuntament d’Igualada té
el 30% de la propietat del
Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA) i, per això, des de Poble Actiu exigeixen al govern
Castells que treballi per millorar les condicions laborals
de les treballadores de l’Hospital. Neus Carles, regidora

de Poble Actiu, reclama que
es reverteixin les retallades
salarials per tal que totes les
treballadores de l’Hospital
d’Igualada i el CAP Igualada Nord recuperin el 100%
del seu salari. “Però amb la
millora dels salaris no n’hi
ha prou”, des de Poble Actiu
també reclamen incrementar
la plantilla de facultatius per
garantir el relleu generacional, reduir la quantitat de pacients atesos per professional
per donar un millor servei i
poden reduir les llistes d’espera. Per Poble Actiu, la millora
de les condicions laborals de
les treballadores és necessària
per garantir la sanitat pública
i de qualitat que volem.
Revertir les retallades
El col·lectiu de professionals
de la salut fa anys que han vist
empitjorades les seves condicions laborals, segons han recordat els regidors de Poble
Actiu. Les retallades que els
governs de convergència van
realitzar fa una dècada van
suposar un atac contra la sa-

nitat pública: retallada de salaris, menys temps per atendre els pacients, privatització
de serveis, llistes d’espera…
A aquest fet s’hi va sumar la
falta de professionals d’infermeria i de medicina en el
sistema sanitari català perquè
“fa temps que no es cobreixen
totes les places de professionals que es jubilen”. Durant
els dos últims anys, i agreujat
per la pandèmia, aquesta problemàtica ha obligat als professionals sanitaris a assumir
molta càrrega de treball, cobrir les baixes dels companys
i sense descans entre onades.
Des de Poble Actiu recorden
que durant el confinament es
va fer una cridar a sortir als
balcons per aplaudir els professionals sanitaris, però “només amb aplaudiments no
es menja” per això reclamen
una millora de les condicions
laborals de forma immediata.
Així mateix, Poble Actiu
comparteix les demandes
dels sindicats de professionals sanitaris que reclamen:
-Enfortir l’atenció primària
dotant-la amb una quarta
part dels recursos de tot el
sistema.
-Renovar l’equipament i les
infraestructures.
-Millorar els serveis d’urgències hospitalàries.
-Revertir la privatització del
061, el servei d’emergències i
d’atenció telefònica.
-Garantir el dret a l’avortament quirúrgic arreu dels
Països Catalans.

Detinguda una parella per estafar
més de 80.000€ a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra
de la Unitat d’Investigació d’Igualada van
detenir, entre el 10 i 11 de
març, un home i una dona, de
38 i 50 anys respectivament,
com a presumptes autors d’un
delicte d’estafa.
Les detencions són resultat d’una investigació oberta
a mitjans de febrer després
que els mossos rebessin la
denúncia d’un veí de l’Anoia
que havia estat víctima d’una
estafa. Tot va començar quan
la víctima va establir una re-

lació d’amistat amb una dona.
Quan aquesta es va guanyar la
seva confiança, va començar
a demanar-li diners amb l’excusa que tenia dificultats econòmiques. Davant d’aquestes
peticions, la víctima li donava
diners en efectiu i, si no en
tenia, anaven junts a l’entitat bancària a retirar-ne. Tot
apunta que, quan feia aquestes
operacions bancaries, la dona
va aprofitar per veure el codi
de seguretat del compte corrent sense que ell se n’adonés.
A finals de febrer la víctima
va anar a treure diners i es va
assabentar que tenia un des-

cobert de més de 2.000 euros.
Després de fer comprovacions
es va adonar que algú li havia
retirar fraudulentament més
de 80.000 euros del seu compte bancari. Concretament,
havien fet set transferències
d’uns 10.000€ i una de més de
12.000€. Arran d’aquests fets
es va obrir una investigació
que va permetre esbrinar que
els moviments fraudulents els
havia comès la dona juntament amb la seva parella. Els
detinguts van passar el dia 12
de març a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia de Martorell.
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Igualada esdevé bressol de la robòtica amb una nova
edició de la First Lego League
REDACCIÓ / LA VEU
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gualada va esdevenir dissabte bressol de la robòtica
i la innovació amb la cinquena edició de la First Lego
League (FLL), que va tenir lloc
al Campus Universitari Igualada-UdL i que va reunir prop
de 200 estudiants de primària
i secundària. L’equip guanyador va ser NID A, format per
alumnes de 4t d’ESO del Collegi Sant Ermengol d’Andorra
la Vella, que accedirà a la gran
final estatal que se celebrarà el
2 d’abril al municipi de Torremolinos (Màlaga).
Enguany la competició organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL amb
el patrocini de l’Ajuntament
d’Igualada i TIC Anoia plantejava reptes relacionats amb
el món del transport i la logística, sota el lema Cargo Connect. Hi van participar un total
de divuit equips a la categoria
Challenge formats per estudiants de 10 a 16 anys i provinents d’Igualada, la Conca
d’Òdena, l’àrea metropolitana
de Barcelona i Andorra, entre
altres poblacions; i dos equips
a la categoria Explore amb infants de 6 a 9 anys, provinents
d’Igualada i Barcelona.
El campus igualadí es va omplir des de primera hora de
joves de ments brillants que hi
arribaven nerviosos, després
de mesos de feina, esperant
que l’esforç fet a l’aula tingués
la seva recompensa. La competició va arrencar a les 8.30 h
i va enfrontar simultàniament
els equips per torns, ja que a
causa de la covid es van haver
de mantenir limitacions com
cita prèvia i restricció de l’aforament només als familiars
dels participants més petits
(de la categoria Explore). Mal-

grat això, la cerimònia d’entrega de premis sí que es va fer
oberta a tothom.
Els vint equips que van participar en la First Lego League a
Igualada ho van fer en el marc
d’aquest programa educatiu
internacional que va néixer
el 1988 als Estats Units per
fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves mitjançant
experiències d’aprenentatge
basades en les àrees STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) i la
robòtica educativa. A partir
d’un desafiament anual sobre
una temàtica comuna (enguany el transport i la logística), se’ls plantegen tres grans
desafiaments:
- Elaborar un projecte de recerca que identifiqui i resolgui
un problema del món actual relacionat amb la temàtica
suggerida, que han de presentar al jurat
- La programació, disseny i
construcció d’un robot basat
en peces LLEC que sigui capaç
de superar el major nombre de
proves sobre una lona de competició
- El repte de participar en un
torneig final que posi a prova
les seves habilitats, els seus
nervis i els ofereixi una gran
experiència de reconeixement
en la qual la tecnologia és la
protagonista
Els equips disposaven de prop
d’una hora per superar diverses missions i presentar el seu
projecte d’innovació: una caixa plegable fabricada amb material biodegradable, un nou
sistema d’embalatge eliminant
al màxim l’espai que ocupa
l’aire, micromobilitat ecològica a partir de l’hidrogen, un
model de repartiment de paquets amb drons elèctrics, etc.

Entre els projectes va destacar
Pack&Roll de l’equip NID A,
que han treballat durant sis
mesos en la creació d’un embalatge reutilitzable, fet amb
roba i adaptable a diferents
mides segons el producte,
que serveix per transportar
coses sense utilitzar caixes.
L’equip, entrenat per Xavier
Companys i Maria Gilabert,
es va endur el Primer Premi
Ingeniera
Soy-Ajuntament
Igualada, i també el Premi
per al Comportament del Robot. Abril Fenés, membre de
NID A, destacava al final de
la cerimònia de premis que “a
Andorra es va fer una micro
First Lego League que també
vam guanyar nosaltres i això
ens ha permès classificar-nos
per venir aquí. Estem molt
contents perquè hem dedicat
moltes hores de feina a aquest
projecte, que han tingut el seu
premi”.
A banda del primer premi,
també es van lliurar altres
guardons: Premi al Projecte
d’Innovació per a Agoranautes, del Col·legi Àgora-Masia
Bach (Sant Esteve Sesrovires);
Premi al Disseny del Robot

per a Legends, equip format
per alumnes de l’Associació de
Robòtica de Sant Martí (Barcelona) que va posar el toc de
color a la competició amb les
seves disfresses i pancartes;
Premi a l’Excel·lència en Enginyeria per a Vedrob’s, de l’escola Vedruna Sant Sadurní (Sant
Sadurní d’Anoia); Premi als
Valors First per a Robobim,
de l’institut Badia i Margarit
(Igualada); Premi TIC Anoia
a les Joves Promeses per a Robotik, de l’IE Castell d’Òdena
(Òdena); Premi Global Innovation Award que també es va
endur Agoranautes; i el Premi al Millor Entrenador que
va ser per a Vicente Páez, de
l’equip The Spikers de l’Escola
La Sardana (Badia del Vallès).
Pel que fa a la categoria Explore, la dels més menuts, es
van lliurar el Premi a la Solució del desafiament a l’equip
Pink Lego Girls, de l’Acadèmia Peques&Robots (Barcelona); el Premi a la Programació va ser per a The best
robots jr, de l’escola Gabriel
Castellà (Igualada); i el Premi
als Valors fonamentals que es
van endur tots dos equips.

L’esdeveniment va comptar
amb la presència d’autoritats
del món acadèmic i polític
entre les quals Magda Valls,
directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL;
Carles Capdevila, delegat del
rector de la UdL al Campus
d’Igualada; Sergio Sayago,
director de la FLL a Igualada; Marc Castells, alcalde d’Igualada; i els regidors
Miquel Vives i Patrícia Illa.
Valls va assegurar que la FLL
“ens permet aproximar l’enginyeria als nens i nenes i que
des de ben petits puguin treballar sobre el terreny i veure
quin és el recorregut que té
un enginyer/a, així com promoure les vocacions STEM
entre les noies”. Castells, per
la seva banda, va posar en
valor l’aposta d’Igualada per
esdevenir “ciutat de coneixement” i va afirmar que “és un
plaer veure com creixen els
infants amb impulsos com
el que dona la Lego League,
una manera de divertir-se
però també per innovar i
apostar per àmbits com la
robòtica per crear una societat moderna i avançada”.
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L’Ajuntament ja ha licitat el projecte 4 Vides, de Ràdio
d’ampliació del Parc Central
Igualada supera els 5.000
tual Parc Central”.
capítols reproduïts
El nou parc dona resposta una

REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament d’Igualada
ja ha iniciat la licitació
del projecte del nou parc
infantil i juvenil de la segona
fase del Parc Central, Carlota

Carner, regidora d’Urbanisme
ha recordat “que serà un dels
parcs infantils i juvenils més
grans de Catalunya i estarà
situat a l’espai que hi ha entre
l’Hospital Universitari d’Igualada i la zona de gespa de l’ac-

demanda dels joves i nens de
la ciutat, i comptarà també
amb l’espai d’un Skate Park, del
voltant dels 2000m2 (amb dimensions de bowl i verticalitat
úniques), que ha comptat, amb
l’assessorament d’experts igualadins d’aquestes disciplines.
Carner ha explicat que “amb
aquest nou espai, la ciutat guanyarà més espai verd i un nou
equipament esportiu de la disciplina de Skate, que ja és olímpica”.
La previsió és que les obres s’iniciïn a la primavera, amb una durada aproximada de 12 mesos.

Èxit de les caixes niu instal·lades a
diferents espais d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU
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a revisió de les caixes
nius instal·lades a diversos parcs i jardins
de la ciutat d’Igualada ha
mostrat que les aus han niat
en la meitat d’elles.
Aquest resultat representa un gran èxit, tenint en
compte que projectes similars solen aconseguir un
percentatge d’ocupació al
voltant del 20%.
Aquest fet posa de manifest
que les aus no troben prou
llocs naturals on fer nius.
El motiu és que la majoria
d’arbres de la ciutat són joves i no presenten forats o
escletxes a les seves branques que els ocells puguin
aprofitar. Això fa que sobretot les tórtores, que no
necessiten forats per niar,
hagin desplaçat a pardals,

mallerengues, pit-roigs o gafarrons i ara siguin l’espècie
majoritària juntament amb
coloms i tudons. Amb la
instal·lació de les caixes niu
s’intenta reequilibrar les poblacions d’aus de parcs i jardins reduint les de les espècies problemàtiques. Per altra
banda afavorint la presència
d’espècies insectívores també
es contribueix a mantenir a
ratlla les poblacions d’insectes. Finalment augmentant la

biodiversitat en parcs i jardins
es contribueix a fer més naturals i agradables al visitant els
espais verds de la ciutat.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta
acció que ha comptat amb el
suport del Consell dels Infants. Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari, ha
explicat que aquesta acció és
un exemple de biodiversitat
urbana en favor del benestar
dels ciutadans.
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l diari personal de quatre igualadins i igualadines, en format podcast, ha despertat un gran
interès per l’audiència i ha
obtingut un seguiment espectacular superant la xifra de les
5.000 reproduccions entre els
4 protagonistes. La curta durada dels capítols, el fet que es
puguin escoltar per les plataformes Ivoox i Spotify, amb el
suport de la pàgina web www.
4vides.cat, i el component
local dels seus protagonistes,
ha generat una allau de reproduccions. D’aquestes 5.000
reproduccions, gairebé 2.800
corresponen al diari personal
de la Montse Sanou en el que
explica la seva trajectòria vital
durant els mesos que ha estat
lluitant contra un càncer de
pit. La difusió que va fer l’AECC a través de les xarxes ha
estat clau per obtenir aquestes
xifres. La resta de personatges,
la Laia Vicens, en Pol Esteller
i el mossèn Xavier Bisbal acumulen més de 750 reproduccions cada un d’ells, en unes
xifres que estan molt per sobre
de les inicialment previstes
per l’emissora municipal.

Aquests bons resultats fa
pensar a Ràdio Igualada en
impulsar una segona edició del 4 Vides, i a la vegada
plantejar nous formats que
s’adaptin a les noves maneres
d’escoltar la ràdio.
El projecte 4 VIDES
L’emissora municipal va demanar a principi de setembre de 2020 a dos igualadins
i dues igualadines que escrivissin un diari personal. Un
mossèn, una periodista, un
policia i una dona que ha
lluitat per superar un càncer de pit, ens ofereixen, en
diferents capítols, un any de
la història de la seva vida en
un marc de pandèmia global.
Es tracta de 4 històries, de 4
persones molt diferents, que
s’obren de bat a bat per deixar-nos entrar en una etapa
molt concreta de la seva vida.
El format del projecte és en
podcast i tots els capítols
dels 4 personatges ja estan
a disposició per poder-los
escoltar. Aquest format ens
permet, tal com si fos una
plataforma de continguts audiovisuals, accedir a tots els
capítols de les 4 històries.

Dos detinguts com a presumptes autors del robatori a l’interior
de diversos vehicles
REDACCIÓ / LA VEU
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a matinada de dimarts
a dimecres la Policia
Local d’Igualada ha
detingut dues persones per
robatori a interior de diversos vehicles, al carrer de Tarragona.
La detenció s’ha pogut fer
gràcies a la col·laboració
d’una ciutadana ja que els
dos detinguts, que coincidien perfectament amb la des-

cripció facilitada per la ciutadana, van ser enxampats
per la mateixa zona i amb
material susceptible d’haver
estat sostret i intentant escapar-se al veure la presència
policial.
Se’ls va detenir per un presumpte delicte contra el patrimoni.
La nit de divendres a dissabte passat, al barri del Rec van
apareixer gairebé una dese-

na de vehicles amb els vidres
trencats i múltiples destrosses.
Carlota Carner, regidora d’Urbanisme ha explicat que “hi ha
indicis, que aquestes persones
fossin les responsables també
dels danys a vehicles al barri
del Rec pel tipus de robatori i
per les maneres”.
Els fets s’estan investigant i
s’estan revisant les càmeres
dels entorns en aquella zona
per tal de poder-ho confirmar.
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Aquest diumenge s’inaugura el Centre Cívic Nord
REDACCIÓ / LA VEU
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quest diumenge 20
de març s’inaugura
oficialment el Centre Cívic Nord. El regidor
d’Entorn Comunitari, Fermí
Capdevila, ha explicat que
durant tot el dia hi haurà activitats i un vermut popular
al migdia. També es realitzaran 14 visites guiades teatralitzades que ja s’han omplert
t tes, ampliant-les a 18 persones, amb un total de 252
participants.
Programa d’inauguració
Les actuacions que es faran
a l’exterior, sinó plou, sinó a
dins l’auditori.
-A les 10h, inici de les visites
guiades teatralitzades.
-A les 10h, classe oberta
de fit dance a càrrec de Judit Llorach, professora dels
equipaments cívics.
-A les 10.3h, classe oberta
de gimnàs de manteniment
a càrrec de Susanna Maldonado, professora dels equipaments cívics.
-A les 11h espectacle familiar, “El ritme de l’alegria”, de
la mà del grup Can Cantem.

-A les 12h, inauguració.
-A les 12.30h espectacle de
percussió a càrrec de Protons
i vermut per als assistents.
A les 13h, classe oberta de
swing a càrrec de l’associació
Anoia Swing.
A les 17h, actuació de la
coral Gatzara. En acabat berenar per als assistents.
-A les 17.30h classe oberta
de zumba, a càrrec de Rocio
Olmedo, tallerista dels equipaments cívics.
-A les 18h classe oberta de
balls llatins, a càrrec d’Àlex
i Laura, professors de balls
dels equipaments cívics.
-A les 18.30h actuació de
dansa flamenca i contemporània, dirigida per Dolores
López, professora de dansa
dels equipaments cívics.
A les 19h exhibició de dansa
tradicional catalana a càrrec
de l’Agrupació Folklòrica
Igualadina
S’amplien els dies de visites
guiades
Degut a la gran demanda que
hi ha hagut s’han obert altres
visites al centre cívic, no teatralitzades, que realitzaran
els treballadors dels equi-

paments cívics i on s’hi pot
apuntar qui vulgui al telèfon
93 804 90 52 de 9h a 14h.
Aquestes visites noves seran:
dimarts 22 de març al matí
(ales 10h, 11h, i 12h) i a la
tarda (16h, 17h i 18h), dijous
24 de març al matí (a les 10h,
11h, i 12h) i a la tarda (16h,
17h i 18h) i divendres 25 de
març al matí (a les 10h, 11h,
i 12h). En cas que aquestes
també s’esgotin, es tornaran
a oferir noves visites.
Capdevila ha recordat, però,

que a partir del dilluns el centre ja estarà obert en el seu
horari habitual d’obertura i els
ciutadans que vulguin podran
venir a la sala de lectura i a
l’espai de trobada.
Inscripcions a partir del 23
de març
Fermí Capdevila ha recordat
que la setmana vinent també
s’iniciaran les inscripcions a
les activitats del Centre Cívic
Nord amb una oferta total de
62 activitats. Les inscripcions

es faran a partir del dimecres
23 de març. Dilluns 21 de
març, però, a partir de les 8
h del es repartiran els dies i
les hores per fer la inscripció
per a les persones que la volen fer de forma presencial.
Les inscripcions es podran
realitzar de tres formes: de
forma presencial al Centre
Cívic Nord, de forma telefònica trucant a qualsevol dels
telèfons següents dels equipaments cívics: 93 804 90 52
i 680 52 33 66.

Igualada celebra la 10a edició de la Fira d’ensenyament
REDACCIÓ / LA VEU
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ls propers dies 24 i 25
de març es celebrarà
la desena edició de la
Fira d’Ensenyament d’Igualada, adreçada especialment a
joves i famílies així com a tota
persona que tingui interès en
formar-se i conèixer l’oferta
formativa existent.
La Fira ha estat presentada
per la regidora d’Ensenyament , Patrícia Illa, i el regidor de Promoció de la Ciutat,

Miquel Vives. Illa ha explicat
que, un any més, la fira s’articula amb la voluntat “d’apropar l’oferta formativa a famílies i joves de la ciutat que és
una prioritat pel govern de la
ciutat”. Illa ha assegurat que
“com a ciutat educadora que
som seguirem potenciant els
nous estudis post-obligatoris
a la ciutat, tant universitaris
com de formació professional, i sobretot seguirem dotant d’eines als joves perquè
encertin el seu camí i desco-

breixin quins són els seus talents. Ho fem ja amb orientadors a tots els instituts de la
ciutat, i seguirem treballant
en aquest model de noves
oportunitats educatives”.
Aquesta és una edició especial ja que des de l’any 2019
no es podia celebrar presencialment a causa de la covid.
L’any 2020 tot i que es preveia
la seva edició, va haver d’anullar-se uns dies abans a causa
de l’esclat de la pandèmia i
l’any passat 2021 es va fer en
format virtual. Enguany s’ha
apostat per fer de nou la fira
presencial a l’edifici de l’Escorxador d’Igualada, si bé
s’han aplicat mesures específiques de prevenció Covid,
com ara la de crear un circuit
d’entrada i sortida de les persones visitants, la distribució
gradual de les visites de l’estudiantat procedent dels centres educatius en dos matins i
no en un –com es feia abansper tal d’evitar aglomeracions
o bé posant a disposició la informació de la fira a través del
Web www.firaensenyament
gualada.cat aplicant un codi
QR d’ús pels visitants.

Miquel Vives ha remarcat
que aquest any la fira mantindrà també una part virtual que va funcionar molt bé
l’any passat “ens vam adaptar
durant les restriccions i ara
podem oferir a les famílies i
estudiants els beneficis dels
dos formats de fira per tal
d’augmentar la informació i
les possibilitats d’èxit”.
Diferents espais específics
La fira comptarà amb tres espais diferenciats: un específic
per a l’oferta d’ensenyaments
universitaris, l’altre específic de formació professional
i un tercer espai destinat al
Punt d’Orientació de la Fira,
format per un equip de professionals de l’orientació dels
tres dispositius municipals
existents: Ig-Nova Ocupació,
La Kaserna i el Servei d’Orientació Educativa de l’Ajuntament d’Igualada. Des del
Punt d’Orientació de la Fira
d’Ensenyament
d’Igualada
s’orientarà i informarà de manera personalitzada i presencial a totes les persones que
ho necessitin.
A més dels expositors i del

Punt d’Orientació, gràcies
al suport del la Diputació de
Barcelona, s’han programat
unes xerrades presencials
adreçades a joves i famílies.
Concretament una adreçada
a joves, que porta per títol
“Per què m’haig de seguir formant?”, a càrrec de D’EP Institut, que es celebrarà dijous
dia 25 al matí, una xerrada
adreçada a les famílies, que
porta per títol “Com ajudo
el meu fill i filla a decidir?”, a
càrrec d’Itínere Serveis educatius SL, que es celebrarà
divendres dia 25 a les 17:30h
a l’Escorxador i una tercera
en format online, organitzada pel Servei d’Orientació
Educativa de l’Ajuntament
d’Igualada, que porta per títol
“Els ensenyaments postobligatoris (Batxillerats i Cicles
Formatius)” oberta a tothom.
Per a més informació podeu
consultar el web: www.firaensenyamentigualada.cat on hi
ha detallada l’oferta formativa post-obligatòria dels centres públics i concertats de la
capital de l’Anoia. Des de la
web, també es podrà contemplar la fira en vista de dron.
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El CCOO valora els canvis en l’ocupació de l’Anoia després
de la reforma laboral
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l passat mes de febrer
es va tancar amb una
xifra de 7.310 persones desocupades a l’Anoia, 17
més que al gener i però 1.855
menys que fa un any (un descens de més d’un 20%). Tot i
les incerteses a nivell internacional, estem davant d’una
tendència a la recuperació de
l’activitat i del mercat de treball, amb més persones afilia-

des i evidenciant signes clars
de millora i dinamisme.
A partir de l’anàlisi i la valoració de les dades relatives a la comarca aportades
per l’Observatori del Treball
i Model Productiu, CCOO
Anoia ha estret les conclusions següents:
-Es constata un fort increment del nombre de contractes indefinits registrats,
confirmant la millora de la
qualitat de l’ocupació impul-

sada per la recent reforma laboral. Aquests beneficis s’han
de consolidar mitjançant la
negociació col·lectiva i un
eventual acord per garantir el
poder adquisitiu de les rendes
salarials de les persones treballadores en un context de forta
inflació.
-La precarietat continua concentrant-se en les dones i les
persones joves. És clau la utilització d’eines com els Plans
d’Igualtat per garantir l’equitat en l’accés a una ocupació
de qualitat i orientar les polítiques actives d’ocupació en
referència a garantir el dret a
l’emancipació de les persones
joves, que avanci en ocupació
digna compatible amb estudis
i la millora de les competències professionals.
-Davant el fort increment de
l’IPC del gener, (la dada avançada és del 6%, reduint la taxa
interanual del desembre però
encara molt elevada), és necessari augmentar els salaris
mitjançant la negociació collectiva i el SMI. CCOO està
oberta a cercar acords a través

d’un pacte de rendes fruit del
diàleg amb govern i patronals.
-El compromís amb el Diàleg
Social per part del Govern
de la Generalitat és clarament insuficient, i està massa alineat amb els interessos
de les patronals. Els ajuts a
les empreses, ja sigui en clau
de prestacions, bonificacions
o inversions, han de tenir la
seva principal referència en
l’ocupació de qualitat.
-La situació geopolítica es
trasllada als preus energètics,
però també en forma d’impactes ambientals, tal com
ha situat el recent informe
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic de l’ONU. Cal un
impuls decidit de l’economia
verda, i una transició justa en
termes ecològics, socials i laborals.
-La millora de l’ocupació i
dels salaris és un element
clau per a la recuperació econòmica a partir de la seva
capacitat de millorar de la
demanda, però s’ha d’acompanyar d’una activació de les

polítiques d’inversió dels fons
europeus per tal de reforçar
el teixit productiu, garantint
una transició justa en el marc
de la digitalització i de la sostenibilitat ambiental.
Resultats engrescadors però
que cal millorar
Per a CCOO, ens trobem davant un escenari que permet
observar els evidents efectes
de la reforma laboral i l’increment del SMI, amb beneficis immediats per a la classe
treballadora. Caldrà, doncs,
seguir treballant per fer del
tot efectiu aquest nou marc
jurídic als diferents àmbits del
mercat de treball. Tot i aquest
escenari engrescador, les desigualtats i la precarietat continuen sent molt presents, sobretot per a dones i joves. Per
tot això, CCOO crida a emprar els recursos que arriben
des de la Unió Europea amb
eficàcia, eficiència i rapidesa,
contribuint a crear un mercat
de treball inclusiu amb polítiques d’ocupació veritablement
al servei de les persones.
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EntreviSTEM, el concurs Laia Areny de l’INS Pere Vives i Paula
López del Pla de les Moreres, guanyadoper fomentar les vocacions STEM entre les joves res del premi de recerca Nativitat Yarza
REDACCIÓ / LA VEU
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l concurs organitzat per
TICAnoia per segon any
consecutiu, té per objectiu apropar i donar visibilitat al
talent femení STEM de la comarca entre l’alumnat de 10 a
14 anys per fomentar l’interès
pels estudis STEM (Ciència,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) sobretot entre les
noies. En la seva primera edició, la primavera del 2021, va
tenir molt bona acollida entre
els centres educatius, amb una
participació de 132 alumnes,
33 entrevistes i 28 professionals voluntàries.
A dia d’avui, només el 35%
dels estudiants matriculats en
carreres universitàries STEM
a tot el món són dones i en els
equips d’investigació, la presència femenina tot just arriba al 28%. Aquest biaix de
gènere en l’interès per la Ciència, Tecnologia, Enginyeria
i Matemàtiques però comença
des d’edats ben inicials. És per
això que des de TICAnoia es
treballa per fomentar aquestes
vocacions entre les més joves
amb diferents accions al llarg
de l’any.
La convocatòria per participar
a l’EntreviSTEM està oberta fins el 6 de maig, per a tots

aquells centres educatius de la
comarca que vulguin participar-hi. Els equips de joves han
d’entrevistar una professional
STEM de l’Anoia i enviar el vídeo a l’organització. Per aquells
que ho desitgin, TICAnoia
posa a la seva disposició una
borsa de professionals voluntàries a ser entrevistades.
Un cop finalitzat el termini de
participació, totes les entrevistes seran valorades pel jurat de l’EntreviSTEM que està
constituït per professionals del
món de la comunicació i el sector TIC: Amèlia Sampere, Bet
Altarriba, Carla Vintró, Jordi
Solà, Marina Llansana, Òscar
López, Pia Prat i Xènia Castelltort.
La participació està dividida en
dues categories: 5è-6è de primària i 1r-2n d’ESO. El premi
a la millor entrevista de cada
categoria constarà d’un xec de
100€ en material promocionat
per Bureau Vallée, una subscripció mensual a FilminCat
i una entrada a l’Ingravita per
a cada un dels membres de
l’equip, una formació per a tot
el grup classe “Comuniquem
millor” impartida per l’experta
en oratòria Xènia Castelltort,
i es sortejarà un altaveu sense
fils entre tots els membres dels
equips guanyadors.
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l premi de recerca en
gènere Nativitat Yarza
ja té guanyadores: Laia
Areny i Baró, de l’Institut Pere
Vives Vich, i Paula López Llanos, de l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí. El
guardó, que s’ha lliurat per tercer any consecutiu, el convoca
l’àrea d’igualtat de gènere de
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena i premia els millors
treballs de recerca sobre aspectes relacionats amb els feminismes i l’equitat. La finalitat
és promoure la motivació en
l’alumnat de 1r de batxillerat
de la conca d’Òdena per fer
estudis i cerques sobre els feminismes i el col·lectiu LGTBI
i aconseguir així una reflexió
crítica vers les desigualtats de
gènere.
L’estudiant de l’Institut Pere
Vives Vich, Laia Areny i Baró,
s’ha endut el primer premi pel
treball “Estudi de la influència
del gènere a l’hora de triar un
grau universitari”, que reflecteix fins a quin punt el gènere influeix i limita al jovent a
l’hora d’escollir el seu futur, començant pel fet que al Batxillerat tecnològic hi ha principalment nois i al Batxillerat social
i humanístic hi ha una gran
majoria de noies. Laia Areny
s’ha endut un premi valorat
en 350€ i el centre on estudia, l’Institut Pere Vives Vich,
també ha estat guardonat amb
500€ en forma de tallers de coeducació. La tutora del treball,
Marisa Soler, va acompanyar
l’alumna guanyadora a l’acte
d’entrega dels premis.
El segon premi ha estat pel treball de recerca “Les dones al
món dels videojocs” de Paula
López Llanos, alumna de l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí. L’estudi parteix
de l’experiència pròpia de Paula López, jugadora de vídeojocs, que ha pogut comprovar
fins a quin punt les dones hi

juguen un rol secundari o decoratiu, i són un entreteniment
visual de la figura masculina
o un objecte que els protagonistes masculins han de salvar
per guanyar el joc. Paula López
va recollir el premi, valorat en
150€, acompanyada de la seva
tutora del treball, la professora
Carme Algaba.
El jurat del premi estava format per les tècniques d’ensenyament de diferents municipis de la Conca d’Òdena: Fina
Vilarrubias, de l’Ajuntament
d’Igualada; Carles Palet i Nerea
Platas de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, i Mercè López
de l’Ajuntament de La Pobla
de Claramunt. També n’han
format part la docent de l’Institut de Montbui i membre de la
Comissió Nativitat Yarza, Maricel Miñano, la representant
de l’entitat Dones amb Empenta, Èlia Palomas, i Mireia Prat,
tècnica d’igualtat de gènere de
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena.
L’entrega dels premis va tenir
lloc el passat divendres dia 11
en el marc de la Jornada Nativitat Yarza 2022, celebrada a
l’Institut Joan Mercader amb
la presència de les regidores d’igualtat dels municipis
d’Igualada, Carlota Carner;
Sta. Margarida de Montbui,
Coral Vázquez; i d’Òdena,
Alba Gallardo. L’acte va comp-

tar amb una ponència de la psicologia i sexòloga Elena Crespi
amb el títol “Amor i sexe lliures de masclismes”. La ponent
va donar eines per identificar
els masclismes i les violències
en les relacions i va explicar
com la socialització de gènere
ens afecta a l’hora de viure les
relacions sexoafectives. La ponència va ser molt ben rebuda
per part dels instituts, que han
valorat molt positivament l’organització de l’acte i temàtica
abordada. L’acte el va cloure
el subdirector de prevenció i
sensibilització del Departament d’igualtat i feminismes
de la Generalitat de Catalunya,
Rubén Sánchez. La Jornada
Nativitat Yarza es va emetre
en streaming i es pot tornar a
veure al canal de Youtube de la
Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena.
La primera alcaldessa de Catalunya i de l’Estat
Nativitat Yarza va exercir com
a mestra en diversos pobles de
l’Anoia: Santa Margarida de
Montbui, Vilanova del Camí,
Igualada, Bellprat i la Pobla de
Claramunt. Es va presentar com
a candidata a les eleccions municipals del 14 de gener de 1934
i va convertir-se en alcaldessa
de Bellprat: la primera dona alcaldessa elegida per sufragi popular a Catalunya i a l’Estat.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Més de 3.000 actuacions a l’Oficina
Dues noves formacions
d’Informació al Consumidor de l’Anoia gratuïtes del servei
d’Àuria Grup
per internet van ser el quart

REDACCIÓ / LA VEU

E

l 15 de març del 1983 es
va celebrar per primera
vegada el Dia Mundial
de les Persones Consumidores, coincidint amb l’aniversari del discurs que vint
anys enrere, el 1963, havia
pronunciat el president dels
Estats units, John F. Kennedy,
oferint per primera vegada
una visió sobre els drets dels
consumidors. Des d’aleshores, cada 15 de març es commemora aquesta jornada, que
té per objectiu posar en valor
aquests drets.
Coincidint amb aquesta data,
l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
(OCIC) del Consell Comar-

cal de l’Anoia, fa balanç de
la seva activitat durant l’any
2021. En els darrers 12 mesos es van resoldre un total de
2.116 consultes de la ciutadania i les empreses locals.
També es van gestionar 623
queixes i reclamacions, es va
intervenir en 466 mediacions
—233 de les quals van acabar
en acord— i es van resoldre
54 expedients per laude a
través de la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya. En
total, doncs, es van efectuar
3.259 accions.
Atenent als sectors, la majoria de reclamacions van ser
les relacionades amb les companyies de telefonia, seguides
dels viatges i el subministrament elèctric. Les vendes

sector que més reclamacions
va concentrar. El conseller de
l’àrea de Consum, Jordi Cases, destaca precisament que
“l’oficina comarcal de suport
a les persones consumidores és una eina de fàcil accés
i d’utilització cada cop més
freqüent. Des del Consell Comarcal seguirem apostant per
la defensa dels drets de les
persones consumidores, especialment en el moment actual, en què proliferen noves
formes de comerç on sovint
pot resultar difícil reclamar
els nostres drets”.
Contacta amb l’OCIC
L’OCIC del Comarcal de
l’Anoia, és un recurs gratuït
que facilita informació i assessora, prèvia cita concertada, donant suport també en
el tràmit de queixes, reclamacions o denúncies. L’oficina també informa i assessora
les empreses i realitza activitats de formació en matèria
de consum a empreses i escoles. S’hi pot contactar i demanar cita trucant al telèfon
93 805 15 85.

REDACCIÓ / LA VEU
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n un context en el que
la higiene ha esdevingut un valor afegit per
al sector sociosanitari i industrial, el Servei d’Inserció
Especialitzat d’Àuria Fundació organitza una nova
formació- gratuïta i per fi
presencial- per formar a
persones que estiguin interessades en inserir-se laboralment en un sector considerat essencial.
La seguretat, professionalitat i qualitat en la prestació
de serveis de neteja són elements claus i cada cop més,
aquests sectors requereixen
d’un equip professional de
la neteja format en tècniques especialitzades i en l’ús
i el manteniment de maquinàries.
Per donar resposta a les empreses, i alhora garantir la
tan esperada presencialitat
a les formacions, el Servei
d’Inserció organitza un nou
curs adreçat a persones en
cerca de feina i en situació

d’atur amb motivació per
aquest sector, tan necessari.
La formació s’iniciarà el 25
d’abril fins al 8 de juliol- de
9h a 14h- a Igualada, incloent pràctiques no laborals
i l’obtenció del certificat de
manipulació d’aliments.
Posar el valor la professionalització d’un sector essencial
és clau, com també la formació que acredita i dona resposta a les exigències reals
de ritme, qualitat, eficàcia i a
l’adquisició de competències
tècniques i transversals.
L’objectiu central del SIE
és la inserció i orientació a
persones en cerca de feina
que es troben en situació
de vulnerabilitat o risc d’exclusió. Persones amb moltes
capacitats, apoderant-les i
trencant els prejudicis- que
a hores d’ara- encara existeixen. Revaluar feines invisibilitzades a través de la
formació permet replantejar
els rols de les persones que
poden i volen contribuir a la
societat, amb una activitat
que vetlla per al bé comú.

La Confraria de la Vinyala prepara el memorial Francesc Puertas
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dissabte 2
d’abril, la Confraria de
la Vinyala organitza el
primer Memorial Francesc
Puertas. Es tracta d’un dinar
en el qual es vol homenatjar
i recordar la figura d’en Francesc Puertas qui fou un dels
fundadors de la Confraria de
la Vinyala, confrare Major i
un etern impulsor d’aquest

producte gastronòmic genuïnament anoienc, el cargol de
vinya. La celebració tindrà
lloc al restaurant Scorpia i
constarà d’un primer plat elaborat pel mateix restaurant, el
segon, cargols a l’estil de “El
nostre confrare Major” elaborats pels confrares cuiners
i unes postres molts especials
creades pel confrare pastisser
Josep M. Guasch. El dinar en
memòria d’en Francesc vol

aplegar a totes aquelles persones que l’apreciaven i que
a més compartien amb ell el
gust per aquesta especialitat
culinària, la vinyala. En Francesc va morir en plena pandèmia fet que va impedir fer-li el
comiat que es mereixia. Ara
que sembla que entrem ja en
fase de recuperació, la Confraria de la Vinyala no vol deixar
passar l’oportunitat de fer el
comiat que es mereix.

Conservem el temps,
preservem la qualitat.
Dissenyem, elaborem i gestionem projectes de refrigeració i clima
globals. Construïm instal·lacions eficients, eficaces, i fàcils de mantenir.

Carrer Florenci Valls, 1 Igualada
T. 93 804 55 09 · friotex.com
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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.

“El mercat energètic ha mantingut un augment salvatge des de l’estiu
passat (…), afectant fortament l’economia de famílies, empreses i productors del sector agroalimentari. Som a les portes d’una situació crítica
que afectarà a totes les baules de la cadena de producció”.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

9 de cada 10 start-ups fracassen. Causes:
-No adequació del producte al mercat -Finançament insuficient -Dificultat per
monetitzar la idea -Equip amb problemes. Els líders han de ser persones emprenedores i amb experiència

“Nadie puede reemplazar una pérdida de la producción rusa (…) El
mundo no tiene tanta capacidad». “Las turbulencias acaban de comenzar”. “Será inevitable una subida todavía más fuerte del precio”.

“Les decisions, siguin quines siguin,
mai estan exemptes de risc”

Laura Ravés

Eva Remolina
Economista

Directora de Cultura, Organització i Persones de MPM Software

www.lauraraves.com

Pautes per prendre decisions encertades

L

a nostra vida està plena de moments en els quals estem obligats a prendre decisions. En alguns casos no som conscients
que ho estem fent, perquè són part de
la vida quotidiana i no tenen gran repercussió, com pot ser l’elecció d’un
menjar, la compra d’unes sabates o triar
el supermercat on fer la compra. Altres
vegades, prendre una decisió, pot provocar-nos angoixa i inquietud a causa
de la magnitud de les possibles conseqüències que se’n deriven, com és el cas
de l’elecció de la carrera universitària, un
canvi de treball o de residència o donar
per finalitzada una relació amorosa.
Per aquest motiu, saber prendre decisions adequades, o almenys, decisions que
a la llarga no ens portin gaires problemes,
pot ajudar-nos sens dubte tant a millorar
la nostra qualitat de vida com a estalviar-nos temps perdut i molts diners.
És cert que les decisions, siguin quines
siguin, mai estan exemptes de risc i que
és molt difícil tenir la certesa de no equivocar-nos, però almenys, seguir alguns
consells poden maximitzar les nostres
possibilitats d’èxit.
Entre aquests consells serien:
- Conèixer-se molt bé a un mateix. És
l’aspecte principal, ja que sabent com
som realment, què ens agrada, en què
situacions ens podem adoptar o no, i saber quins són els nostres punts forts i les
nostres limitacions, ens evitarà més d’un
problema en el futur.
- S’han de prendre decisions, sobretot,
centrant-nos en el present. Encara que
podem tenir en compte què pot succeir el
dia de demà, el futur és quelcom que no
és a les nostres mans i és una cosa incerta
i canviant, per la qual cosa obsessionar-se
pot fer-nos no avançar i quedar-nos estancats per por del desconegut.
- Prendre decisions des de la tranquillitat i la calma. Tots sabem que actuar

“Les empreses són sistemes,
igual que una família”.

o reaccionar en calent o quan estem enfadats o nerviosos, no sol ser mai una
bona opció.
- Avaluar els riscos, sí, però no fer que
aquests dominin ni decideixin la decisió final. A vegades sortir de la zona de
confort és positiu perquè ens permet explorar i fer coses que mai havíem experimentat.
- No deixar-se influenciar. Està bé escoltar les opinions d’altres persones perquè
permeten prendre distància i veure altres punts de vista, però no facis alguna
cosa només perquè això és el que s’espera
de tu si no estàs plenament convençut.
- Redueix les opcions. Adoptar decisions
entre un gran nombre de variants pot
tornar-se molt complex, per la qual cosa
és millor anar descartant aquelles que
menys ens convencin, a fi de facilitar la
decisió final.
- Recopilar la informació més gran
possible sobre el tema que ens ocupa.
És cert que a vegades en el món actual
on quasi sempre se’ns exigeix respostes immediates, no tenim el temps que
ens agradaria per a poder pensar amb
tranquil·litat el que més ens convé,
però en la mesura que sigui possible,
és convenient recollir moltes dades
per tal d’assegurar-nos que la nostra
decisió sigui la correcta.
- Fiar-nos de la nostra intuïció, així
com de la nostra experiència.
L’antiga redactora de l’Harvard Business Review, Suzy Welch, va proposar
una tècnica per a la presa de decisions
que consistia en la regla del 10-10-10 i
que es basa a triar una opció preguntant-nos quin impacte produirà la
meva decisió en deu minuts, en deu
mesos i en deu anys, és a dir la repercussió a curt, mitjà i llarg termini. Pot
ser una eina ben útil quan ens trobem
davant d’una decisió prou important.

“

Un zoom desastrós
Si estàs en aquesta trucada, ets
part del desafortunat grup que
està sent acomiadat, amb efecte
immediat”.

Aquesta frase s’ha fet viral després que
ens assabentéssim que 900 treballadors
de l’empresa hipotecària americana
Better.com fossin acomiadats pel seu
CEO, en Vishal Garg, mitjançant una
videoconferència de zoom.
Us podeu imaginar, a les portes de
Nadal, ser convocats a una reunió
multitudinària que acabi d’aquesta
manera? No es pot negar que el CEO
fos productiu, en pocs minuts va tenir
molta feina feta. Però estareu d’acord
que les formes són molt importants.
Si tenim clar el QUÈ, toca treballar
molt bé el COM.
Sentir com diu al video que és la segona vegada que a la seva carrera té ha
de prendre aquests tipus de decisions
i que espera ser més fort aquest cop
que la primera (es veu que va plorar
la primera vegada) amb una falta total d’empatia, la veritat és que et deixa
amb cara de moniato.
És ben cert que la manera amb què
rebem a la gent que s’incorpora a la
nostra empresa és tan important com
la manera com s’acomiada, i més en
un món hiperconnectat. Després de
moltes disculpes, el fet que el nom
d’aquest executiu estigués en boca
de tots no va fer més que augmentar
l’interès pel personatge i ens assabentéssim que el tipus en qüestió és força
maldestre en la gestió de les persones.
Destituït de les seves funcions, ara
toca refer la reputació de la companyia.
Com parlaran aquestes nou-centes
persones de la seva exempresa? I les
que s’han quedat? Una feinada vaja.
La comunicació és fonamental. En la

vida de les empreses hi ha moments
difícils i de vegades toca fer ajustos.
No es discuteix si calia o no prescindir del 15% de la plantilla de Better,
vull pensar que l’empresa havia estudiat totes les alternatives i no hi havia
més remei que prendre aquesta decisió dràstica. Ara, n’hi havia prou en
tenir tacte i respecte cap al treballador, comunicant l’acomiadament de
manera presencial i si no era possible
per la pandèmia, amb una trucada. I
no calia encomanar aquesta feinada
al senyor Gard, per això hi ha executius a les empreses, amb responsabilitats que de vegades comporten donar
males notícies. Hagués sigut interessant treballar el missatge per tal que
fos únic i dedicar el temps que es mereix comunicar una notícia d’aquest
calibre.
Les empreses són sistemes, igual que
una família. Quan el sistema es trenca, per la sortida d’algun membre o
per qualsevol incident important, cal
recompondre’l. Recompondre el sistema de Better necessita molta comunicació, treballar molt el clima laboral, entonar el mea culpa i construir
nous ponts que ens portin a poder
tornar a confiar, perquè sens dubte, la
confiança ha quedat molt tocada.
Un dels riscos del teletreball del qual
tan s’ha parlat és la deshumanització
dels llocs de treball. La màquina de
cafè fa més del que ens pensem i on
ha calgut posar focus un cop tots a
casa ha sigut en com trobem aquests
moments ara que la màquina de cafè
no és comunitària. Cal trobar noves
maneres de treballar les relacions, de
poder parlar del cap de setmana, del
gos o del temps, a part de projectes i
dates d’entrega.
A l’altra banda de la pantalla hi ha
persones i mentre ens seguim sentint
agredits i esmaperduts davant notícies com aquesta cal ser optimistes.
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#latevaveu
Portugal ha dit que setmanalment ajustarà els
impostos dels carburants i França abaixarà 15
cèntims el litre de benzina. Hi ha països que
estan entenent que la població no pot assumir
més els preus abusius i que cal intervenir. A Espanya s’ho continuen mirant.
Joan Mangues @jmangues
L’avorriment a vegades et fa fer coses insospitades com mirar on comença el calendari del
iPhone, i si, comença al any 01

1

Les patronals es desmarquen de l’aturada de transportistes del 14 de març

Detinguda una parella per
mínims per a la vaga
2 Serveis
d’Educació convocada per 3 estafar més de 80.000 euros a
aquesta setmana

l’Anoia

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

#211 Carlos Jiménez

FOTO: Cesc Sales

Vaig néixer a València fa 47 anys i visc
a Igualada des del 2003. Pare del Luca,
l’Adriana i la Carla, parella de la Gemma.
Jugador mediocre de pàdel, ja veterà.
Soc Notari d’Igualada, juntament amb el
meu company Carlos Calatayud tenim la
nostra notaria a la Rambla, en un edifici
preciós modernista en el qual vam posar
molta il·lusió en la seva reforma.
M’encanta la meva feina, intento explicar
de forma senzilla a les persones les
escriptures que firmen, siguin testaments,
compravendes o herències.
El meu fill Luca juga a futbol i en el seus
partits intento ser un pare tranquil per
donar exemple de respecte i convivència
entre tots nosaltres.
M’agrada prendre un vi blanc amb bona conversa sobre temes molt diversos en
companyia d’amics i d’altres parelles a la plaça de l’Ajuntament un cap de setmana.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

que s’ha aconseguit una cura definitiva pel càncer, en totes les seves modalitats i,
especialment, del limfoma de Hodgkin.

#latevaveu

@angel_1471

Ricard de Copons @taxisigualada
Mare de Déu de la Vera Creu! Com passa el
temps. Quantes persones boniques he conegut!
Quantes experiències viscudes! Quants somriures compartits! Moltes gràcies a tots per la paciència d’aquests 10 anys!
iaia Toneta @iaia_toneta
Un dia ets jove i l’endemà ja només compres videojocs que són remasteritzacions de títols de
jocs de la teva adolescència per pura nostàlgia.

Vicenç Bacardit @VicensBacardit
El món colpeix, crema, dol,... però, a vegades,
amb una mica de sort trobes éssers de llum, persones que curen ferides, que et curen la vida a
abraçades... I més enriquida que així no es pot
estar.
Marina Francisco Culla @marinafcoculla
Quan un conseller d’educació creu que l’escola
és un aparcament de nens i a més a més totes
les decisions que pren van en aquest sentit ha
de dimitir immediatament. I si no se l’ha de
cessar. Però els que estan per sobre d’ell actuen
igual ... #vagaeducacio #CambrayDimissió
Toni Marlès @tonimarles
Segurament aquells que et diuen “fent amics”
quan discrepes educadament, amb tercers són
aquells que juguen a 3 o 4 bandes. Jo això no ho
he sabut fer mai. Fins aquí la meva reflexió del
dia. Bona nit, tropa
Meritxell @pimpammambo

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

@anoia_world

@alberttossal
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comarca

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

El Col·lectiu Eixarcolant recuperarà 200 varietats tradicionals
de fruiters de la comarca de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

E

l Col·lectiu Eixarcolant,
en col·laboració amb
altres persones i entitats expertes en la matèria,
està treballant per fer possible
la recuperació de les varietats
tradicionals d’arbres fruiters
de la comarca de l’Anoia. Es
tracta de localitzar individus
de varietats antigues, que faci
almenys 50 anys que ja es cultivaven a la zona. Segons les
dades disponibles, obtingudes
gràcies als estudis realitzats
en els darrers anys, es calcula
que cap als anys 60 del segle
XX a l’Anoia es cultivaven, per
a l’autoconsum i amb finalitat
comercials, al voltant de 250
varietats d’arbres fruiters i altres llenyoses.
Són varietats de de pomeres,
pereres, presseguers, albercoquers, pruneres, cirerers,
figueres, ceps, ametllers, oliveres, caquiers, codonyers, magraners, avellaners, noguers,
nesprers, nesplers i alzines
dolces. A dia d’avui més del
90% d’aquestes varietats o bé
han desaparegut o bé corren
un greu risc de desaparèixer
en els propers anys, i són molt
poques les que encara es cultiven amb finalitats comercials.
Tanmateix, es tracta de varietats molt ben adaptades a les
condicions ambientals locals,
les quals van ser seleccionades
durant generacions per tal de
garantir la disponibilitat de
fruita i fruits secs durant tot
l’any. D’aquesta manera la seva
recuperació ha de permetre
que disposem en tot moment
d’una elevada diversitat de

Pruna colló de mico

Des del Col·lectiu
Eixarcolant demanen
la col·laboració ciutadana per aconseguir
localitzar i recuperar
el màxim nombre de
varietats antigues
de fruiters
productes locals, de temporada, i obtinguts de forma sostenible; fent-nos més sobirans
en termes alimentaris.
Marta Ferrer, responsable del
projecte indica que “volem
recuperar aquest patrimoni
agrícola, cultural, i també gastronòmic abans que desaparegui del tot. Perquè es tracta
de quelcom imprescindible
per diversificar l’alimentació a
base de productes locals, per
generar noves oportunitats
agrícoles, i per diversificar els
paisatges.”
Des del Col·lectiu Eixarcolant
s’han fixat com a objectiu re-

cuperar almenys 200 de les
varietats tradicionals de fruiters i altres llenyoses pròpies
de la comarca de l’Anoia, que
preveuen conservar en el futur
arboretum. Es plantaran cinc
individus de cada varietat, de
tal forma en l’arboretum estarà format per 1.000 arbres de
200 varietats diferents, convertint-se així en un dels arboretums de varietats tradicionals
més grans del país.
Durant aquesta primavera es
localitzaran tots els individus
mare -arbres corresponents a
les varietats tradicionals a recuperar-, a partir dels quals
durant l’estiu es realitzaran
els empelts. Els individus empeltats es preveuen plantar a
l’arboretum a finals d’any, fent
realitat així un nou espai de
conservació, divulgació i innovació a través d’un patrimoni
agrari, cultural i gastronòmic
de valor incalculable.
Per fer possible la recuperació
del màxim nombre de varietats, des del Col·lectiu Eixarco-

Pomera de Sant Joan a Can Mercaderet

Codony d’olor de Cal Bernat

lant demanen la col·laboració
ciutadana. Han creat un formulari, disponible en aquest
enllaç i a la seva pàgina web
(eixarcolant.cat), on tothom
que tingui localitzats fruiters
tradicionals pot compartir-ho
per tal que siguin inclosos a
l’arborètum.
Marc Talavera, president del
Col·lectiu Eixarcolant afirma
que “a Catalunya hi ha una
mancança estructural en la

conservació dels fruiters tradicionals, tot i que són clau com
a element de diversificació i
innovació agrària, com a generador d’oportunitats econòmiques, i per garantir la sobirania alimentària en un context
de canvi climàtic i inestabilitat
global”, fet que posa de relleu
la importància que té que té
el desenvolupament d’aquest
espai de conservació i recuperació a la comarca de l’Anoia.

El Consell Comarcal contribueix a l’elaboració de tres nous Plans
Locals de Joventut de municipis de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

T

res municipis de
l’Anoia han enllestit
els seus nous Plans Locals de Joventut durant el primer trimestre de l’any: són La
Llacuna, El Bruc i Santa Margarida de Montbui. I ho han fet
de la mà del Consell Comarcal
de l’Anoia, mitjançant el ser-

vei de tècnica dinamitzadora
informadora compartida de
Joventut. Aquest document
estableix les polítiques de joventut de cada municipi per als
propers anys.
Des de l’any 2020 ja són onze
els ajuntaments que han desenvolupat el seu Pla Local de
Joventut amb el suport de l’ens
comarcal. Als tres esmentats

anteriorment cal afegir-hi Castellolí, Els Hostalets de Pierola, Capellades, Sant Martí de
Tous, La Torre de Claramunt,
Cabrera d’Anoia, Vallbona
d’Anoia i Calaf.
La consellera responsable de
l’àrea de Joventut, Carme González, assegura que “el fet de
comptar amb un Pla Local de
Joventut resulta de gran utili-

tat i interès per als municipis,
ja que s’hi estableixen les estratègies i línies de treball que
permetran abordar aspectes
tan rellevants per als joves com
l’educació, el lleure, l’adaptació
a la societat que els envolta o el
seu empoderament com a persones en el camí cap a l’etapa
adulta”.
El desenvolupament d’aquests

plans és una de les tasques que
duen a terme les tècniques de
joventut compartides i aquest
és un recurs que s’ofereix en el
marc del Catàleg de Serveis del
Consell Comarcal de l’Anoia,
que cada any ofereix més de
120 línies de suport que resulten de gran utilitat per als consistoris de la comarca, especialment aquells més petits.
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L’Agrupació de
Defensa Forestal
d’Òdena estrena
nou vehicle
ÒDENA / LA VEU

L

’Agrupació de Defensa Forestal d’Òdena
compta amb un nou
vehicle adquirit per l’Ajuntament. El nou vehicle que
complementa la flota actual,
permetrà una millor tasca de
l’ADF, una entitat sense ànim
de lucre, que treballa amb
caràcter voluntari per la vigilància i prevenció d’incendis.
El nou vehicle tot terreny
que ha estat cedit per l’Ajuntament, un Ford Ranger, és
dotat dels elements necessaris per a la realització de
treballs forestals, tasques de
control, vigilància, prevenció i extinció, quan és necessari, d’incendis forestals.
D’aquesta manera l’ADF
Òdena arriba amb un reforç
en l’equipament, a la campanya d’incendis forestals que
acostuma a iniciar a mitjans
de juny.
L’alcaldessa, Maria Sayavera,
remarca la important tasca
de l’ADF no només en període estival sinó al llarg de
l’any amb el manteniment
d’infraestructura, xarxa de
camins, punts d’aigua i altres
col·laboracions amb l’ajuntament, i agraeix la seva dedicació.
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Òdena organitza una nova trobada ‘Informa
i respon’ a Cal Manco de l’Espelt
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena va organitzar divendres 11 de març
una nova trobada del cicle
‘L’Ajuntament informa i respon’, aquesta vegada a Cal
Manco de l’Espelt i amb la
presència d’una trentena
d’assistents.
L’Ajuntament
va exposar els projectes que
ja ha acabat i els projectes
pendents d’aprovar d’aquest
nucli.
Respecte els projectes ja finalitzats, l’Ajuntament va exposar les millores que s’han
fet a les antigues escoles que
sumen 45.329,32 euros, on
s’ha refet la coberta per evitar les humitats i filtracions
existents, s’ha col·locat aïllament tèrmic, s’ha refet el
paviment, s’han doblat les
parets perimetrals i s’han
canviat els tancaments exteriors que també s’han repintat. També s’ha finalitzat i
s’ha obert l’espai de Cal Manco que va acollir la trobada.
En el mandat anterior se’n
va fer el projecte i es van començar les tasques, i en l’actual s’ha adequat l’espai com
a sala polivalent i s’ha instal·lat un lavabo. També s’ha
dotat de mobiliari l’espai, es
va fer una trobada participativa amb el veïnat per parlar dels usos de l’espai, s’ha
obert a l’ús d’entitats i veïns i
s’hi han programat activitats
com pilates, EsTIC+Aprop o
Ment Activa. La inversió total a Cal Manco ha estat de
62.346,19 euros.
Altres projectes acabats que
es van explicar a la trobada
van ser els relacionats amb
la jardineria, zones verdes

i món rural amb la neteja i
desbrossat dels camins principals de l’Espelt, manteniment i millora dels camins
rurals i d’esbarjo (inversió
de 60.000 euros el 2021), i,
arran dels pressupostos participatius 2021, s’instal·laran
noves jardineres al carrer
Major. En urbanisme el Ministeri de Foment ha millorat l’STOP a la sortida 551
de l’autovia A2 per garantir
la seguretat de la carretera
de l’Espelt, i s’ha arranjat el
ferm dels carrers de Baix i
del Mig. Poble Segur i l’inici
del projecte de lavabos inclusius als equipaments municipals van ser els projectes
presentats d’Igualtat.
En l’àrea d’Educació es va
parlar dels 10.000 euros dedicats a ajuts universitaris i
cicles formatius de grau superior, les beques a infants
en risc per assistir a l’escola
d’estiu municipal i les be-

Aquesta va ser la segona sessió des que es van
recuperar les trobades
als diferents nuclis
del municipi
ques de transport escolar per
als alumnes de l’IE Castell
d’Òdena residents a l’Espelt
i masies aïllades. Els projectes d’Economia resumits van
ser les bonificacions del 95%
de l’ICIO (impost d’obres)
i del 25% al rebut de l’IBI
per a la instal·lació d’energia
fotovoltaica als habitatges,
congelació de taxes i impostos municipals, ajuts per a
la remodelació de façanes i
bonificacions en l’impost de
circulació per a vehicles elèctrics o híbrids. I els projectes
relacionats amb la gent gran
que ja s’han dut a terme són
l’EsTIC+APROP per formar
en noves tecnologies a persones majors de 65 anys i

el Projecte Ment Activa per
millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones
grans, els dos gratuïts.
Pel que fa als projectes pendents d’aprovar hi ha el del
Camí del carril, que consistirà en l’adequació i millora
del ferm del vial per fer-hi
possible la circulació dels
vehicles d’emergència. Requeriran una inversió total
de 106.279,55 €, que provindran en un 100% de la Diputació de Barcelona.
Aquesta va ser la segona sessió que l’Ajuntament ha organitzat des que va recuperar les trobades als diferents
nuclis del municipi sota el
títol ‘L’Ajuntament informa i
respon’, en què s’exposa l’acció de govern i es recull les
necessitats i inquietuds dels
odenencs, que van començar
al principi d’aquest mandat i
que es van aturar arran de la
pandèmia de covid-19.

EMPRESA: Dona a conèixer les teves ofertes de feina!
CANDIDAT: Fes arribar el teu CV per ser escollit!

TANT SI ETS EMPRESA COM CANDIDAT, ENTRA A
LA NOSTRA WEB I GESTIONA
LES TEVES NECESSITATS DE MANERA GRATUÏTA!

NOMÉS CAL REGISTRAR-SE A
www.jobanoia.cat
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Obres de remodelació i
millora de l’entorn del
carrer Anselm Clavé

MONTBUI / LA VEU

D

urant els propers dies
està previst que comencin els treballs de
remodelació i millora de l’entorn del carrer Anselm Clavé,
al Nucli Antic montbuienc. Es
tracta d’una obra que millorarà i canviarà la cara a l’accés al
nucli històric entre la Plaça de
la Sort i el Centre de Serveis.
L’actuació permetrà generar
un aparcament amb 33 places
a l’entrada del poble. Es crearà
una plaça d’estacionament per
a persones amb discapacitat,
també una plaça pel servei
d’ambulància que dona servei
a l’edifici de serveis municipals; igualment hi haurà aparcament per a motocicletes i es
crearà un espai per a la gestió
de residus. L’obra permetrà
també crear un nou accés a
la carretera C-37 en direcció
a Valls, per minimitzar el risc
d’accident.
La principal finalitat d’aquesta
actuació és transformar l’espai,
solucionant la problemàtica

de places d’aparcament (cal tenir en compte que actualment
s’ha d’aparcar en zones poc
habilitades i al costat de la vorera de forma lineal, cosa que
comporta que es disposin de
poques places d’aparcament).
La remodelació i millora de
l’entorn del carrer Anselm
Clavé té un cost de gairebé
130.000 euros, i és una obra
finançada en la seva major
part amb subvencions de la
Diputació de Barcelona. Es
preveu que les obres durin
dos mesos. L’empresa adjudicatària és Asetic S.L i el projecte i la direcció d’obra va a
càrrec d’Enginyeria Lliró i Associats S&L.
La realització de les obres provocarà afectacions i diverses
restriccions en els accessos a
la zona, dels quals s’informarà
puntualment als veïns i veïnes
a través de la corresponent senyalizació de les obres i també a través de la pàgina web
municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui.

Fins el 27 de març es poden
presentar obres al Concurs de
Contes “Castell de la Tossa”
MONTBUI / LA VEU

F

ins el proper 27 de març
està obert el termini de
presentació d’originals
per al 12è Concurs de Contes
“Castell de La Tossa”, certamen organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui.
En aquest concurs hi podran
participar totes aquelles obres
de tema lliure, escrites en ca-

talà o castellà. Han de ser inèdites i cada concursant podrà
presentar fins a dos originals.
S’estableixen diferents categories: una categoria infantil
1 ( de 6 a 9 anys); categoria
infantil 2 ( de 10 a 13 anys),
categoria juvenil (de 14 i 18
anys) i categoria general (per
a majors de 18 anys).
La forma per fer el lliurament
dels contes serà a través del
correu electrònic culturamontbui@gmail.com

Montbui ja té en funcionament el wifi
europeu d’alta capacitat
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui ha instal·lat una
dotzena d’antenes wifi d’alta
capacitat per tal de millorar
la cobertura i cobrir nous
espais del municipi. L’accés
a aquesta xarxa és gratuït i
obert a tothom. L’acció s’emmarca dins la iniciativa de la
Comissió Europea WIFI4EU,
que ha invertit 15.000 euros
per finançar la compra de les
antenes. El projecte europeu
ofereix servei d’accés a internet d’alta capacitat en forma
de connexions puntuals en
espais i equipaments públics.
Els treballs d’instal·lació de
les antenes i la creació de la
xarxa han anat a càrrec de
l’empresa Sintelec i s’ha dut a
terme durant els darrers dos
mesos.
Els principals equipaments
esportius municipals com el
pavelló Mont-aQua, l’Estadi
Municipal de Futbol, la piscina d’estiu o la zona esportiva
de Can Passanals tenen ja en

funcionament aquest servei
gratuït per a la ciutadania.
També hi ha connexió wifi
lliure i gratuïta a Mont-Àgora,
l’amfiteatre del Passeig Catalunya –zona Montmercat-, la
Plaça de l’Ajuntament, l’edifici
consistorial i el Centre Cívic i
Cultural La Vinícola. Al Nucli Antic, la connexió abarca
l’entorn de la Plaça Major i el
carrer Major, gràcies a la collaboració de la Parròquia de

Santa Margarida i del Bisbat
de Vic.
Aquests espais, ben aviat,
estaran senyalitzats amb un
cartell identificatiu del servei. El wifi és obert, no cal
registrar-se i no necessita
contrasenyes, tot i que es recomana fer-ne un ús responsable i no excedir en cap cas
les dues hores de connexió.
La posada en marxa d’aquest
servei és un pas més per
avançar cap a un municipi preparat per a les noves
tecnologies i, amb el temps,
poder convertir-lo en una
smart city. També es vol
aconseguir serveis a la ciutadania de major qualitat i garantir els principis d’igualtat.
Montbui va ser un dels primers municipis de l’Anoia
que va aconseguir aquest
ajut, concretament a la segona convocatòria del WIFI4EU. La pandèmia i les
posteriors pròrrogues atorgades per l’ens convocant van
anar endarrerint el desenvolupament d’un projecte que
ara ja és una realitat.

L’ADF de Tous organitza una calçotada
popular per sufragar part de les
despeses ocasionades per l’incendi
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L

’ADF de Sant Martí de
Tous organitza, en collaboració amb l’Ajuntament de Tous, una calçotada
popular el proper diumenge
27 de març per recollir fons
que permetin a l’entitat sufragar part de les despeses
ocasionades per desperfectes
als equips de l’ADF a causa
de l’incendi de l’estiu passat i
també amb l’objectiu de dur a
terme noves accions per conservar i protegir els boscos i
el territori.
El dinar tindrà lloc a partir
de les 13h a la zona d’acampada de l’Aubareda (Masia
Aubareda) i inclourà aperitiu,
calçots, carns a la brasa, pa i
beguda. Ja es poden comprar
els tiquets a la web https://entradium.com/events/calcotada-popular-adf-sant-marti-de-tous.
L’aportació mínima per persona és de 15 euros (calçotada bàsica), però també hi ha

altres opcions que permeten
fer una aportació més gran:
tiquet VIP per 20 euros (que
inclou calçotada i tres consumicions addicionals al bar) i
tiquet Premium (calçotada,
tres consumicions addicionals i un record).
També hi ha una opció infantil per 10 euros i s’ofereix una
modalitat del menú vegana a
qui ho requereixi pel mateix
preu -cal enviar un correu
electrònic especificant-ho a

adftous@gmail.com).
L’incendi de Santa Coloma de
Queralt es va originar el 24
de juliol del 2021 i va cremar
més de 1.600 hectàrees forestals de diversos municipis de
l’Anoia i la Conca de Barberà, entre els quals Bellprat -el
més afectat-, Sant Martí de
Tous i Santa Maria de Miralles. El foc va durar dies i no
es va donar per extingit fins
al 19 d’agost, prop d’un mes
després del seu inici.
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El ple vilanoví dona su- El PSC de Vilanova homenatja tres dones
port unànime a la lluita del municipi pel seu compromís social
contra el masclisme
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a commemoració del
8M, Dia Internacional de
les Dones, i la condemna
de la invasió de Rússia a Ucraïna van estar molt presents al Ple
i van ser motiu de dues mocions
que es van presentar avalades
per tots els grups municipals.
La moció del 8M va deixar constància de la lluita diària contra
el masclisme i de suport al moviment feminista, però també
de denúncia de les discriminacions estructurals que pateixen
les dones només pel fet de ser
dones. “S’ha de dir alt i clar: el
masclisme és incompatible amb
la democràcia, la llibertat i la
igualtat efectiva entre dones i
homes” sentencia la moció, que
reivindica la política com l’eina
fonamental per transformar la
realitat i assolir una societat de
ciutadanes i ciutadans lliures,
que neixin i creixin en igualtat
d’oportunitats, en plena fraternitat i respecte.
Els grups municipals amb representació a l’Ajuntament
de Vilanova del Camí es van
comprometre a treballar per
l’avenç de la societat cap a la
igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats
per a les dones, i treballant en
el marc de les competències
de l’Ajuntament per garantir la
coeducació, la igualtat laboral,
la conciliació i la corresponsabilitat.
Els grups donen ple suport al
poble ucraïnès i demanen a
Rússia que aturi la guerra
Pel que fa a la segona moció, els
grups municipals van condemnar de manera enèrgica l’atac
militar de Rússia contra Ucraïna i demanem la retirada immediata de les forces militars
russes del país. “Es tracta d’una
agressió no provocada i completament injustificada, d’una
gravetat inèdita, i una flagrant
violació del dret internacional
que posa en risc la seguretat i
l’estabilitat europea i mundial”,
sentencia el text.
Els grups donen suport ferm
a Ucraïna com a nació independent i sobirana, i defensen
que la seva integritat territorial
i capacitat per decidir la seva
política exterior i d’aliances és
innegociable.
L’Ajuntament es va comprometre a posar en marxa els preparatius necessaris per acollir als

refugiats d’Ucraïna que puguin
arribar en els pròxims dies i
setmanes i a coordinar la recollida d’ajuda humanitària per
part de la ciutadania. Posant
en especial èmfasi a les dones
i als infants com a potencials
víctimes més vulnerables dels
conflictes.
Els grups municipals exigeixen a Rússia que aturi la guerra
immediatament, respecti plenament el dret internacional
humanitari, i que permeti l’accés segur a l’assistència humanitària a totes les persones que ho
necessiten.
El radar va centrar una bona
part dels Precs i Preguntes del
Ple
El portaveu de Vilanova Alternativa, Francisco Palacios, va
preguntar sobre el procés que se
segueix per retornar els diners
a les persones que ja han pagat les multes del radar que
l’Ajuntament va decidir condonar. L’alcaldessa va explicar
que aquestes persones han rebut una carta certificada a casa
seva explicant els passos a seguir i que la devolució es farà
a través del canal que comuniquin a l’ORGT.
Marc Bernáldez, d’ERC, també
va fer referència al radar però
per referir-se a l’increment de
senyalització a la zona. El regidor republicà va demanar al
govern si es podria contemplar
també aquest increment de senyals en altres zones del municipi.
L’alcaldessa Noemí Trucharte va
explicar que s’estava fent un estudi de vialitat al municipi amb
la voluntat d’introduir diferents
millores, però va demanar al regidor que en cas de detectar alguna deficiència la comuniqués
directament al departament
corresponent.
Vanesa González de V365, va
ser la més crítica amb el tema
del radar. Continua mantenint
que es tracta d’una mesura recaptatòria del govern i lamenta que no hagin volgut buscar altres alternatives menys
agressives com la col·locació
de ressalts o semàfors limitadors. L’alcaldessa va respondre,
també de manera contundent,
“prefereixo rectificar que lamentar una mort o un accident
greu”. Trucharte va tornar a
explicar que la instal·lació del
radar va ser “una mesura dissuasiva i no recaptatòria”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

P

er cloure la setmana del
8 de març, el PSC de
Vilanova del Camí ha
celebrat una nova edició de la
Festa de la Dona. Tot i que la
pluja ha impedit poder fer les
activitats previstes a l’aire lliure
amb les parades a la plaça del
Mercat, sí que s’ha pogut celebrat l’homenatge a les dones
treballadores al Casal d’Avis.

Les homenatjades han estat
Josefina Martínez per haver
estat 25 anys al capdavant de
l’Associació Dona Socialista,
Felicidad Ruiz per haver agafat el relleu de Josefina i crear
ara l’Associació de Dones Socialistes i Progressistes de Catalunya (ASocProCat) i Keta
Borrega per la seva trajectòria
social i solidària al servei de
Vilanova i els vilanovins i vilanovines des de diferents en-

titats del municipi.
L’alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora i primera secretària del PSC Vilanova,
Eva Vadillo, han felicitat les
homenatjades i els han agraït la seva vocació de servei al
municipi sempre des d’una
perspectiva feminista. Han
animat, també, a les dones
participants a continuar la
seva tasca i a fer sentir la veu
de les dones a tot arreu.

Òdena aprova inicialment el plànol de
delimitació de zones urbanitzades en
terrenys forestals
ÒDENA / LA VEU

E

stà previst a la llei de
mesures de prevenció
d’incendis forestals i l’ha
redactat la Diputació de Barcelona
L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat inicialment el Plànol de
delimitació de les zones urbanitzades del municipi situades
en terrenys forestals, com els
nuclis de població, urbanitzacions, polígon industrials,
masies, veïnats o instal·lacions.

Noces D’OR

Aquest document està previst a
la llei de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, i edificacions i instal·lacions
aïllades situades en terreny forestal.
El projecte de plànol l’ha redactat l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona i inclou també
les franges exteriors de protecció i la vegetació a tractar dins
de la franja. El document estarà

en exposició al públic durant un
mes des de l’aprovació i es donarà audiència en el procediment,
durant un termini de quinze
dies hàbils, als propietaris dels
edificis que hi apareixen.
Des de l’Ajuntament és prioritari el treball per tal d’evitar els incendis forestals i cuidar l’entorn
natural del municipi, així com
aquells que hi viuen.
El següent pas, doncs, serà la
redacció per part de la Diputació del projecte executiu per
treballar sobre el terreny.

Moltes felicitats!

El Ramon i la Maria es varen casar el 12-03-1972
i el proper 19-03-2022 ho celebraran amb la familia i amics
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La Brigada de Jorba tindrà una nova Els Mossos d’Esquadra
furgoneta
detenen un home per sis
robatoris amb força en
’Ajuntament de Jorba
domicilis de l’Anoia
compta des d’aquest
JORBA / LA VEU

L

mes de març amb un vehicle més per cobrir les necessitats de la brigada municipal.
Es tracta d’una Ford Trànsit
Van híbrida dièsel i elèctrica
amb classificació mediambiental DGT eco. La nova adquisició se suma a la flota de
vehicles actuals formada per
una pickup, una Renault kangoo i el camió Ausa.
D’aquest nou vehicle en destaca l’ampli espai interior
que permetrà transportar tot
el material que el personal
de la brigada pugui necessitar en les seves actuacions i
treballs al municipi. La furgoneta suposa un nou recurs

ANOIA / LA VEU

A
que ajudaran a la millora i
manteniment de la via pública i dels serveis urbanístics i,
alhora, facilitar el transport
de muntatge i desmuntatge
de diferents activitats i esdeveniments que es porten a
terme al municipi.

La regidora de Serveis Bàsics
del municipi, Carme Marcé,
explicava que “el fet que el
nou vehicle sigui híbrid respon al compromís del consistori per fer la transformació
energètica cap a un model
més sostenible”.

Es consolida el projecte Vellesa Activa
de la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l bingo dels dimarts,
berenars o trobades són
algunes de les activitats
programades de manera estable a la Pobla de Claramunt en
el marc del programa Vellesa
Activa que desenvolupa l’Ajuntament amb la col·laboració
Comarcal de l’Anoia. Entre els
objectius d’aquesta proposta
dirigida a persones majors de
65 anys destaquen promoure
l’apoderament i la participació
de les persones grans i realitzar
accions per combatre l’aïllament i la soledat no desitjada.
El col·lectiu de gent gran participa directament en la programació, ja que la dinamitzadora
del projecte realitza entrevistes

amb les persones que en prenen part els dimarts, dijous i
divendres de 17 a 20 h a l’Espai
Municipal de la Gent Gran. A
través d’aquest treball d’anàlisi

de les seves necessitats es duen
a terme les actuacions concretes. El programa compta amb
la col·laboració de l’Associació
per l’Oci de la Gent Gran.

gents de la Policia de la
Generalitat - Mossos
d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el dia 12 de març un home
de 25 anys, com a presumpte
autor de sis delictes de robatori
amb força a interior de domicili i un delicte de falsificació de
document públic.
La detenció és el resultat d’una
investigació iniciada a mitjans
de febrer després de produir-se
una sèrie de robatoris amb força en habitatges de la comarca
de l’Anoia.
Durant el decurs de la investigació, els mossos van determinar que la majoria d’aquests
robatoris van ser perpetrats
pels mateixos autors. En gairebé tots els casos els lladres feien
servir un mateix modus operandi. Seleccionaven cases on
escalaven les façanes, parets o
canonades fins accedir a alguna de les finestres o porta per
on entraven a l’interior dels domicilis. Un cop dins, sostreien
diners, joies i objectes de valor.
El passat 12 març, pels volts de
les vuit del vespre, els mossos
estaven realitzant un control
policial per prevenir robatoris
al municipi d’Òdena, quan un
vehicle va passar a gran velocitat pel seu darrera. Ràpidament van fer recerca del vehicle, ja que hi havia sospites de
que podia estar relacionat amb
robatoris.
Finalment, van localitzar el
vehicle estacionat en un carrer de Castellolí. Quan s’hi
van apropar van veure com

La investigació continua oberta i no es
descarta que el detingut estigui implicat
en més fets
un home, que intentava entrar en una casa del mateix
carrer, en detectar la policia
va fugir corrent.
Poc després, els agents van
interceptar-lo i van comprovar que el vehicle que havien
localitzat era el seu. Quan el
van escorcollar van intervenir
tot tipus d’eines susceptibles
de ser utilitzades per perpetrar robatoris com radials i
una palanca, entre altres. A
més, també van trobar dues
plaques de matrícula amb
una numeració que no coincidia amb el vehicle escorcollat.
Davant d’aquests fets els mossos van detenir l’home per un
robatori amb força en grau de
temptativa i falsificació documental.
Posteriorment, els investigadors han relacionat el detingut
amb cinc robatoris amb força
més, comesos entre el febrer i
el març, en diverses poblacions
de l’Anoia. Concretament, a
l’Espelt (Òdena), Montmaneu,
Puig-rabat (Òdena), Castellolí
i Òdena.
La investigació continua oberta
ja que pot estar implicat en altres fets similars i no es descarten més detencions.
El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia d’Igualada.

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

COMARCA |

Divendres, 18 de març de 2022

25

Les instal·lacions de Circuit Parcmotor van tenir una ocupació
demés de 200 dies l’any 2021
CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l Circuit Parcmotor de
Castellolí ha recuperat
bona part de l’activitat que registrava abans de la
pandèmia i continua sent un
pol d’atracció important per a
les marques d’automoció que
aposten per l’equipament anoienc com a espai clau on posar
a prova els seus darrers avenços tecnològics, així com per
a realitzar-hi presentacions
de producte, formacions, tota
mena d’esdeveniments corporatius i rodatges audiovisuals,
entre d’altres. Ho demostren
xifres com la dels dies d’ocupació, que el 2021 va ser de
més de 200.
En concret, l’any passat el complex esportiu va tenir el circuit
de velocitat ocupat un total de
158 dies, amb la presència de
grans marques automobilístiques com McLaren, Toyota
i Hankook (de pneumàtics);
l’àrea off-road -zona de circuits de terra per a la pràctica
de motocròs, trial, dirt track i
flat track- va registrar activitat
un total de 62 dies, la majoria
en cap de setmana; i el Campus Motor Anoia, l’edifici del
Consell Comarcal de l’Anoia
que gestiona des de l’any passat la mateixa societat privada
que està al capdavant de Circuit Parcmotor, va tenir activitat 25 dies.
Els mesos amb més activitat
a la pista de velocitat van ser
el juny i el novembre, amb 22
dies d’ocupació al mes majoritàriament per esdeveniments,

testing (proves) de nous vehicles i rodades de cotxes i
motos; els segueixen per dies
d’ocupació febrer (16), juliol
(16), setembre (15), octubre
(15), març (13), maig (11), desembre (11), abril (10), gener
(4) i agost (3). La pista, que té
un traçat molt tècnic de 4.140
metres, amb importants desnivells i un pont dins el traçat
que li dona una personalitat
única, també va estar ocupada
l’any passat amb rodatges, curses i cursos de conducció.
Pel que fa a l’àrea off-road, els
mesos amb més activitat van
ser el juny (10 dies) i març i
octubre (9 dies respectivament). En aquesta zona del
complex esportiu del motor
també s’hi fan esdeveniments,
testing, rodades de motocròs,
curses, rodatges i cursos, com
el que es realitzarà de trial i
motocròs aquest estiu (juliol)
amb la col·laboració de l’Escola de Trial Maria Giró i l’Ajuntament de Castellolí.
Per a Ton Pons, director de
Circuit Parcmotor, aquestes
dades fan palès que la gestió
del circuit -en mans de la societat privada Gestió Parcmotor
Castellolí- “és solvent” i que
l’equipament esportiu “genera
riquesa a la comarca, ja que
treballem amb molts proveïdors locals, alhora que posiciona qualitativament Castellolí
i l’Anoia”.

quadrats dedicats a la indústria de l’automoció i la pràctica d’esports de motor situat
a Castellolí (Anoia). Compta
amb una pista de velocitat de
4.140 metres, una àrea off-road per a la pràctica de motocròs, trial i enduro, l’equipament Campus Motor i serveis

com l’escola de conducció Fast
Parcmotor o el circuit Karting
Parcmotor. Va ser creat l’any
2009 per la Federació Catalana de Motociclisme i la Generalitat de Catalunya i des
del 2017 el gestiona l’empresa
Gestió Parcmotor Castellolí
SL. Les principals marques del

sector automobilístic hi celebren periòdicament jornades
de testing i presentacions, i
acull tot tipus d’entrenaments
i competicions oficials. Actualment és l’únic circuit d’Europa amb connectivitat 5G
gràcies a l’acord amb la multinacional Cellnex Telecom.
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Sobre Circuit Parcmotor
Castellolí
Circuit Parcmotor és un complex de més de 800.000 metres

L’As. Polígons dels Plans
organitza una jornada
sobre ciberseguretat
ANOIA / LA VEU

D

imecres, 23 de març,
l’Associació
Polígons dels Plans organitza la jornada “Ciberseguretat, digitalització i
sostenibilitat”. La jornada
es farà al Centre d’Innovació Anoia de 9 a 11 del
matí. Les inscripcions es
poden fer a l’enllaç https://
forms.integrate-events.
com/events.
Presentació de la campanya
“Redueix la calor” per part

d’Epson en col·laboració amb
National Geographic.
• Presentació “Ajudes per la
digitalització de PIMES i autònoms” per part de Ciberstorm. Què és el Kit Digital i
com realitzar les sol·licituds.
• Presentació “La ciberdelinqüència, un negoci en alça” per
part de Ciberstorm. Descobrirem com els ciberdelinqüents
accedeixen a les organitzacions de manera silenciosa, i
adquireixen el control total de
l’entorn per assegurar el pagament d’un rescat.

DIVENDRES / DISSABTE 20 H / PREU 16 € / 13 € /
ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT

/ UN ESPECTACLE SINCER, HUMÀ I EMOTIU,
NARRAT EN PRIMERA PERSONA, D'UNA ADOPCIÓ
HOMOPARENTAL.
PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2022
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La pluja fa una treva pel Mercat Figueter de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

L

a previsió meteorològica va anar canviant
al llarg de la setmana i
semblava apuntar que no hi
hauria pluja a les hores del
Mercat Figueter de Capellades. Finalment es va acomplir
el pronòstic i, tot i algunes
gotes i un cel encapotat la
major part del dia, es va poder gaudir el Mercat Figueter
sense pluja.
Així també ho valora el regidor de Promoció Econòmica,
Àngel Soteras, “molt contents
d’haver pogut fer el Mercat
Figueter. Érem conscients
que hi havia moltes ganes de
fira i que tot i la possibilitat
d’haver de fer canvis o fins tot
suspendre, havíem d’apurar
totes les possibilitats per poder oferir a capelladins i visitants un esdeveniment com
aquest. Com no podia ser
d’altra manera, tot el personal de l’organització ha estat
a l’alçada en una situació de
tanta incertesa i la resposta
de tothom -comerciants, firaires, entitats, públic... - ha
estat espectacular”.
Els visitants de la fira es van
trobar amb l’habitual circuït
firal, ple de parades diverses,

els comerços de Capellades
oberts i entitats de la vila explicant els seus projectes. A
diferents espais també s’havia instal·lat una decoració
floral, recreant elements de
folklore català, que també
ha estat la temàtica escollida per decorar els aparadors
de la vila. Aquest 21 de maig
proper, Capellades acollirà la
1a. Mostra Infantil de Cultura Popular (InCulCAT), organitzada per Adifolk, amb
l’objectiu de promoure la
cultura popular infantil de
Catalunya. Per això, en els
parlaments inaugurals es va
convidar el president de l’entitat, Ivan Besora, que va explicar les ganes de l’entitat de

poder complir enguany amb
aquesta cita ja suspesa anteriorment.
El primer a intervenir va ser
l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, qui va demanar
aquesta treva per poder viure
un Mercat Figueter molt esperat, després d’un any sense haver-ho pogut fer per la
pandèmia. També va parlar
el regidor de Promoció Econòmica, Àngel Soteras, qui va
posar en valor l’esforç de totes
les persones que fan possible
el Mercat Figueter i alhora
són mostra de la diversitat
de la vila i va destacar el paper d’enllaç entre la tradició
i l’adequació als nous temps
que suposava l’esdeveniment.

Inaugurada l’exposició NOSALTRES
CAPELLADES / LA VEU

A

quest any per commemorar el Dia de la
Dona Treballadora la
Taula de Dones i l’Ajuntament
de Capellades han organitzat
l’exposició NOSALTRES, on
es recullen alguns dels gran
temes del feminisme passant
per les diverses etapes vitals.
La inauguració va ser aquest
divendres, amb molta participació. Primer va parlar
la regidora d’Equitat, Adela
Morera, qui va explicar com
la Taula de Dones ha organitzat propostes molt variades al
llarg dels anys. “des de la tardor passada que hi hem estat
treballant, la Taula de dones
té unes idees genials i cada
vegada es supera. Aquest projecte té molt potencial el que
fa és apuntar les desigualtats
que patim com a dones i ho
fa amb tocs d’humor i esperit
crític amb l’objectiu de generar preguntes i debat entre la
comunitat”. Seguidament va
parlar Rosa López en representació de la Taula explicant

A més de passejar per la fira
també es va poder gaudir de
la música de la Banda de l’Escola de Música de Capellades,
que va tocar tot el matí i del
concert de migdia i tarda del
grup de folk d’Àngel Laguna.
També a migdia van sortir els
Gegants de Capellades per
ensenyar les noves rèpliques
i els gegantets per entregar
els premis del concurs infantil que s’ha fet per escollir els
nous vestits que han d’estrenar el Capelló i la Miramar.
A la tarda es va fer un espectacle familiar al Teatre
La Lliga amb la Cia. del
Príncep Totilau que va pràcticament omplir l’espai amb
les titelles de l’espectacle “El

Continua creixent el
nombre d’usuaris de
teleassistència
CAPELLADES / LA VEU

A
el procés de debat i creació
de l’exposició. També va intervenir la directora artística
del projecte, Anna Costa, qui
va explicar com havia estat
un repte materialitzar tota la
creació que se li havia encomanat. Finalment va intervenir la dissenyadora, Noèlia
Blasco, qui va explicar com
va realitzar l’entrada de l’exposició, un dels punts de la

mostra més destacats. Seguidament el centenar d’assistents va visitar l’exposició i
va brindar amb una copa de
cava.
L’exposició es podrà visitar
fins el 10 d’abril cada dia, a
la primera planta del Museu
Molí Paperer de Capellades.
Els dissabtes i els diumenges
es farà visites guiades a les 12
del migdia, sense cita prèvia.

llop ferotge”.
Durant tot el dia a la plaça
Verdaguer es va poder gaudir
amb la Mostra de vins, caves i
productes de proximitat, que
va tenir molts participants.
També al matí es va poder
visitar l’Abric Romaní i el
Museu Molí Paperer amb entrada reduïda. A la primera
planta del Museu es podrà
visitar fins el 10 d’abril l’exposició NOSALTRES, organitzada des de l’Ajuntament
de Capellades i la Taula de
Dones. Aquest diumenge es
van fer dues visites guiades i
van tenir molt bona acollida.
Per això els propers dissabtes
i diumenges se seguiran fent
a les 12 del migdia.

quest 2021 ha continuat
incrementant-se el nombre
de persones usuàries del
Servei Local de Teleassistència. A Capellades ara
mateix en són 177.
Aquest servei de la Diputació de Barcelona permet
tenir més autonomia, cosa
que dóna tranquil·litat tan
als usuaris com a les famílies.
El perfil de la persona
usuària d’aquest servei és
una dona (128 dones respecte 49 homes), de més de
84 anys (117 del total), que
viu sola al seu domicili (89)
o bé amb una altra persona
(67).
Segons la informació estadística que s’ha publicat
aquests darrers dies, durant
l’any 2021 el Servei Local

de Teleassistència va rebre
des de Capellades 1202 agendes, un tipus de trucada que
el Centre d’Atenció realitza
a les persones usuàries amb
l’objectiu de fer un seguiment
després d’un període de convalescència, recordar la presa
de medicaments, recordar
una cita amb el metge, acompanyar en un procés de dol o
felicitar per l’aniversari, entre
d’altres.
En aquests 12 mesos s’ha atès
94 emergències, s’ha realitzat
278 visites als domicilis de la
vila.
La regidora d’Acció Social,
Marta Alarcón, valora en positiu aquest servei ja que “les
telealarmes són sempre un
dels serveis més ben valorats
ja que donen molta tranquillitat a les persones grans.
Funciona de manera molt
eficaç, amb una resposta molt
ràpida i ben coordinada”.
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El Consell Comarcal i la Diputació Presenten la Diagnosi del Sector
Agroalimentari de l’Anoia per augmentar la seva competitivitat
PIERA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha presentat,
en un acte a Piera, els
resultats de la Diagnosi de la
Cadena de Valor del Sector
Agroalimentari de l’Anoia. Es
tracta d’una profunda radiografia que s’ha dut a terme
amb la participació de 114
empreses de 22 municipis
participants, en el marc del
programa Treball, Talent i
Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona a partir
de la qual es desenvoluparà
un pla d’accions. L’acte l’han
encapçalat el vicepresident
primer de l’ens comarcal, Jordi Cuadras, i la regidora de
l’Ajuntament de Piera, Sandra
Bernad.
La diagnosi ha permès fer una
foto fixa del sector a dia d’avui
i extreure’n mancances i
oportunitats de millora. Així,
per exemple, s’hi destaquen
com a mancances i oportunitats la necessitat de crear una
borsa de treball específica de
la cadena agroalimentària, la
manca d’un servei de suport
en processos administratius
i burocràtics, eines que facilitin l’accés a la terra, la creació d’un obrador compartit i
d’un escorxador ecològic de
baixa capacitat, més recursos
d’assessorament i formació, la
creació de xarxa i col·labora-

L’estudi, que s’ha dut
a terme entre més d’un
centenar d’empreses
locals, suposa una
profunda radiografia
del sector
cions entre actors i sectors, la
necessitat que els ajuntaments
facilitin el desenvolupament
de projectes agraris, de petit
comerç o de restauració, més
estímul i ajuts per a l’adopció
d’energies renovables, l’impuls de la incorporació de la
dona al sector, el foment de
l’emprenedoria i una major
facilitat del salt d’escala de les
diferents activitats. L’estudi
ha anat a càrrec del Col·lectiu
Eixarcolant.
Jordi Cuadras destaca que
la diagnosi ens diu que “hi
ha un 34% de les empreses
analitzades que tenen ofertes
laborals i necessiten incorporar personal. Per tant, hem
d’aconseguir que aquesta realitat es tradueixi en generació
d’ocupació al nostre territori.
I, l’altre punt destacat, és que
els reptes del sector passen
per atraure joves, digitalitzar-se i feminitzar-se, ja que
les dones encara són minoria”.
Cuadras afegeix que “aquest
projecte que fem des del Consell arriba en un moment en
què la pandèmia i la invasió

d’Ucraïna han fet adonar a
tothom de la importància de
la sobirania alimentària i de
generar un consum de proximitat. Per tant, estem fent
els deures i estem posant les
bases per garantir que l’Anoia
avanci en aquesta línia”.
La regidora de l’Ajuntament
de Piera, Sandra Bernad, ha
donat la benvinguda a l’acte i
ha destacat que “és un honor
per Piera acollir l’acte i ser
part impulsora del projecte
TTT, juntament amb la resta d’ajuntaments implicats i
el Consell Comarcal. Hem
d’agrair a les empreses que
han participat a la diagno-

si i al Col·lectiu Eixarcolant
la seva implicació en aquest
projecte tant important pel
nostre municipi com per la
comarca”.
Des de l’àrea de Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal s’han presentat
també les accions previstes
durant l’any 2022 en aquest
programa TTT, que es començaran a desenvolupar a
partir d’ara i, a més, des de
Coordinació de Polítiques del
Servei del Mercat de Treball
de la Diputació de Barcelona,
s’ha fet una valoració global
del funcionament d’aquest
programa innovador.

Dins el projecte TTT en les
properes setmanes s’organitzen tres grups de discussió
sobre la cadena de valor agroalimentària de l’Anoia, amb
temàtiques com “Ocupació
i empresa”, “Talent” i “Innovació i digitalització”. Estan
obertes a tothom i es convoquen el dimarts, 22 de març
a les 18:30h, al Teatre Foment
de Piera; el dijous, 24 de març
a les 18:30h, al Centre de Recursos per l’Ocupació de Calaf i el dijous, 31 de març a les
9:30h, en format virtual. Les
inscripcions es poden fer al
correu raiels@raiels.cat o al
telèfon 669 45 45 61.

Reconeixement a l’Institut Escola Piera per fomentar
l’emprenedoria entre el seu alumnat
PIERA / LA VEU

L

’Institut Escola Piera
va rebre en mans de
l’alcalde, Josep Llopart, i del vicepresident del
Consell Comarcal de l’Anoia,
Jordi Cuadras, la placa oficial que reconeix el compromís d’aquest centre educatiu
amb el foment de la cultura
emprenedora entre els seus
alumnes. Els alumnes de 5è
de primària d’aquest centre
educatiu participen en el programa Cultura Emprenedora
a l’Escola-CUEME, impulsat
per la Diputació de Barcelona
amb el suport del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Piera. La placa té com a objectiu
donar visibilitat del programa
entre la comunitat educativa i
els agents territorials locals.

Enguany, hi participen 229
escoles de 98 municipis.
L’objectiu del programa és
donar les eines i la formació
bàsica per conèixer la realitat
del món empresarial i econòmic, i a la vegada fomentar
l’emprenedoria. I, per fer-ho,
preveu l’aplicació pràctica
dels coneixements a partir
de la creació i la gestió d’una
cooperativa escolar. Per això,
els alumnes han de dur a terme tots els passos necessaris
per crear i fer funcionar una
cooperativa que centri la seva
activitat principal en les persones i no en el capital. Un
projecte empresarial que s’ha
de basar en una gestió democràtica i participativa i que
dona part dels seus eventuals
beneficis a projectes socials.
Per fer-ho possible, el progra-

ma està pensat a partir d’una
estratègia local que vincula els centres educatius i les
empreses i equipaments del
municipi. Els alumnes de 5è
d’aquest centre ja han constituït tres cooperatives, han

generat les idees de producte
i han pensat ja en el lema, el
logotip i la imatge gràfica. I
ara s’està en la fase de produir
els productes que es vendran
un dia al mercat.
La placa vol reflectir alguns

dels valors i competències del
programa com el treball en
equip, l’artesania, la sostenibilitat i la proximitat i la importància de comunicar, donar a
conèixer i compartir allò que
fem, simbolitzat en el codi QR.
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Piera impulsa la recollida de material
per Ucraïna

Properes activitats a la
Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

D

urant les darreres
setmanes, Piera va
engegar una campanya solidària de recollida de
material per Ucraïna.
L’operatiu de recollida es va
activar el primer dissabte
de mes durant la I Fira de la
Dona, a la pista del Gall Mullat i més concretament a la
carpa gestionada per Dones
de Piera. Durant les més de 8
h que va durar la fira, la carpa
de l’associació va estar responent a l’entrega de material per
part dels veïns de la vila. Dones de Piera va continuar recollint material fins divendres
11 de març cada tarda a la pista del Gall Mullat. La población ha entregat alimentación
en llaunes i conserves, roba
per adults i nadons, bolquers,
mantes i sacs de dormir, medicaments i material sanitari.
D’altra banda, una veïna del
barri de Can Claramunt, la
Claudia Castillo, també ha
gestionat una recollida per la

R

seva part, així com la Papereria Dalmau, que considera
que la gent ha estat molt solidària i on s’han recollit principalment alimentació, roba i
medicaments.
Amb aquestes aportacions es
donarà cobertura a les persones acollides als països veïns
d’Ucraïna com ara Polònia,
Hongria, Romania, Moldàvia
i Eslovàquia.
Es recorda a la ciutadania, que
la forma més efectiva d’ajudar

al poble ucraïnès és mitjançant una aportació econòmica.
La Generalitat de Catalunya
ha posat a disposició una llista amb algunes ONG’s catalanes i altres organismes que
fan front al conflicte com ara
el Fons Català de Cooperació,
el Comitè Català per als Refugiats, Fundació Acció contra
la Fam, Creu Roja, Metges del
Món, Metges sense Fronteres,
entre d’altres.

L’alberg Can Roviralta dels Hostalets
de Pierola acull joves ucraïnesos
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

es d’aquesta setmana,
les instal·lacions municipals dels Hostalets de Pierola es posen a disposició d’una vintena de joves
procedents d’Ucraïna amb la
coordinació de l’Ajuntament,
l’empresa que gestiona l’alberg,
la Fundació Diagrama i la Direcció General Atenció Infància i Adolescència (DGAIA) de

P au M u ntadas, 4 6
T el 9 3 8 0 3 3 1 7 5
I g u alada

la Generalitat de Catalunya.
Els Hostalets de Pierola s’afegeix a les accions de suport a
la població que ha hagut d’emigrar d’Ucraïna per la guerra i
que arriben a Catalunya. En
aquest cas, l’alberg Can Roviralta acull una vintena d’adolescents integrants d’un equip
de futbol que s’estaran al poble
al llarg de les pròximes setmanes. La Fundació Diagrama,
que també gestiona el centre de

P g . d’ A u rè lia Capmany , 1 5
T el 9 3 8 0 3 3 1 7 5
V ilanova del Camí
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joves de Can Gras, i la Direcció General Atenció Infància i
Adolescència (DGAIA) coordinaran la seva estada.
La petició a l’Ajuntament s’ha
fet en només unes hores i des
del consistori s’han fet totes les
gestions necessàries per fer-ho
possible. També s’estan fent els
contactes amb entitats com el
CF Hostalets per poder oferir
activitats i mirar de donar la
resposta més adequada a les
necessitats que puguin tenir.
Recordem que, des dels Hostalets de Pierola, s’han traslladat
dos canals principals per poder
ajudar: Donatius a Creu Roja i
crida als veïns i veïnes amb disposició d’acolliment particular
que ho poden comunicar a través de l’apartat ‘Digues la teva’
de l’App municipal.

aül Romeva al 7
d’Experiències
La cinquena experiència a la Biblioteca de Piera
convida en Raül Romeva i
Rueda a parlar del seu darrer llibre, A l’altra banda del
mur.
Com pot una persona que ha
delinquit compensar el dany
causat? Per a què serveixen
les presons? Hi ha alguna alternativa possible? De la mà
de testimonis que ha conegut els últims anys, Raül Romeva planteja un debat incòmode però necessari sobre
la vertadera funció que ha de
tenir el sistema penitenciari. Hi qüestiona la moral de
venjança que sovint s’acarnissa sobre els condemnats
i la privació de llibertat com
a única forma de condemna,
i proposa com a alternativa
models provats en altres democràcies, com ara el règim
de presons obertes.
En Raül Romeva i Rueda
és doctor en Relacions Internacionals i llicenciat en
Economia. Va ser diputat al
Parlament Europeu del 2004
al 2014 i conseller d’Afers
Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència de
gener de 2016 a l’octubre de
2017. Ha estat investigador
sobre pau al Centre UNESCO de Catalunya i a l’Escola
de Cultura de Pau de la UAB;
sots-cap de l’Oficina de la
UNESCO a Bòsnia i Hercegovina; supervisor elector
per a l’Organització per a
la Seguretat i la Cooperació a Europa; coordinador
de campanyes de desarmament a Intermón Oxfam, i
professor d’Afers Europeus
i Relacions Internacionals
en diverses universitats. En
el judici de l’1 d’Octubre va
ser condemnat a 12 anys de
presó.
El 7 d’experiències serà el
proper dijous 24 de març a
les 19h i serà presentat per la
Lídia Arnau Raventós, Jut-

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

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

gessa de Pau de Piera. Amb
aforament limitat.
Rumbesia. Rumba i poesia
per celebrar el Dia mundial
de la Poesia
El 21 de març a les 19h amb
motiu del Dia Mundial de la
Poesia, el músic i guitarrista
Jose Panzano presenta Rumbesia a la Biblioteca de Piera
Rumbesia és un espectacle
musical i poètic que fusiona
poesia i rumba fent un recorregut sobre els estats d’ànim
i parla del camí, d’on estem
i on volem anar... El recital
el componen nou poemes de
poetes i poetesses catalans
musicats amb sentit i sentiment, uns arranjats especialment per aquest espectacle
i d’altres versionats a partir
de poemes ja musicats per
altres músics i adaptats per
a l’ocasió.
L’acte començarà amb la lectura del poema Si puc del
poeta Gabriel Ferrater, poema triat per la ILC per celebrar el Dia Mundial de la
Poesia.
Faq’s de l’àmbit jurídic
Dimecres vinent 23 de març
a les 19h la biblioteca de Piera acollirà la xerrada Preguntes freqüents de l’àmbit
jurídic en el nostre dia a dia
Es tracta d’una xerrada adreçada al públic en general, de
caire divulgatiu i bàsic on
s’explicarà amb llenguatge
entenedor diferents termes
jurídics i nocions bàsiques
que habitualment són d’interès general, com ara: les
diferències entre demanda,
denúncia, querella... i quin
camins jurídics segueixen,
com s’executa una sentència,
quines són les parts que intervenen en els processos civils i penals i quins tipus de
recursos hi ha, com reclamar
si ens deuen diners...
La conferència serà conduïda per la Núria Royo Vives,
llicenciada en dret, funcionària de justícia des de fa 30
anys i exerceix de lletrada
a l’Administració de Justícia.
Com a coneixedora del dia
a dia del funcionament dels
jutjats, ens aproparà de forma
amena i fàcil als diferents conceptes jurídics i procediments
judicials a la ciutadania per
contribuir a que siguin més
entenedors.
L’activitat és gratuïta, d’accés
lliure i amb aforament limitat.
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Presentació del projecte “Marca Masquefa”
MASQUEFA / LA VEU

la UVic-UCC.

’Ajuntament ha estat
treballant al llarg dels
darrers mesos en un
nou pla municipal que té
com a objectiu construir i
mantenir una reputació distintiva, positiva i competitiva per Masquefa. Es tracta
del projecte “Marca Masquefa: identitat | reputació |
atracció”.
El pròxim dimarts 22 de
març se celebrarà una sessió
informativa on es presentarà
públicament i s’explicaran
tots els detalls d’aquest projecte. La jornada tindrà lloc
a partir de les 12 h a la sala
d’actes del CTC i també es
podrà seguir en directe al
canal de YouTube de Ràdio
Masquefa. A la presentació
hi intervindran l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete;
el regidor de Promoció del
Territori, Daniel Gutiérrez;
Jordi de San Eugenio, catedràtic de Comunicació de la
UVic-UCC; i Xavier Ginesta,
professor titular del Departament de Comunicació de

Què és “Marca Masquefa:
identitat | reputació | atracció”?
L’objectiu de la creació de la
“Marca Masquefa” no es limita a projectar i a comunicar una determinada imatge
i reputació a l’exterior, sinó
que el seu tret diferencial és
que concreta un treball específic amb el públic intern
(veïnat) en un intent d’enaltir l’orgull de residència i el
sentiment de pertinença a un
determinat espai.
Així, els objectius específics
per la creació de la marca
territorial de Masquefa són:
- Posicionar-nos: a partir
de la definició d’una identitat que esdevé l’element de
singularitat per excel·lència
d’un territori.
- Generar un sentiment
d’adscripció per part de les
comunitats locals a la marca
proposada.
- Treballar les percepcions
positives del territori objecte
de representació.
Element de potenciació, fa-

L

cilitador i d’acompanyament
dels processos de promoció
econòmica i desenvolupament local del territori.
La població s’implica en el
disseny de la “Marca Masquefa”
La participació ciutadana
és un factor fonamental en
el desenvolupament de la
“Marca Masquefa”. I és que el
veïnat té molt a dir.
Després d’una primera etapa de diagnosi de la realitat
territorial, s’ha obert una
segona fase de participació
ciutadana amb tres línies
d’actuació: grups de discussió segmentats on es reflexiona sobre temes diversos en
funció de l’especificitat del
grup; entrevistes en profunditat a diferents persones de
Masquefa que per la seva experiència i coneixement poden aportar dades valuoses
en la construcció de la narrativa territorial; i en darrer
terme, una enquesta pública
per identificar opinions del
conjunt de la població que
també es presentarà el dia 22

de març.
Una vegada finalitzada la
participació ciutadana s’iniciarà la tercera fase del pro-

jecte que consistirà en la
construcció i disseny de la
narrativa territorial a partir
de la “Marca Masquefa”.
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Calaf dedica les jornades del 8M a
parlar d’esport en clau de gènere
CALAF / LA VEU

E

ls dissabte 12 i diumenge 13 de març, des de la
Regidoria de Polítiques
Feministes i Igualtat, amb la
col·laboració de les entitats de
Calaf, es van organitzar unes
jornades esportives entorn
del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, amb l’objectiu d’abordar aquest dia des de
l’àmbit esportiu i amb perspectiva de gènere.
A causa de la pluja, els actes
previstos el dissabte a la plaça dels Arbres es van haver
de traslladar al Poliesportiu i
va minvar l’afluència de participants que s’esperava. Tot i
això, es van poder mantenir
activitats com el ioga en família o el taller de defensa personal; els tornejos de tennis
taula i xut; jocs de bàsquet i
també el taller de sol pelvià i
l’actuació de la dj. Virgi. A la
tarda, es va aprofitar per fer la
lectura del manifest. Durant la
jornada de dissabte 12, la UE
Calaf va col·laborar amb els
actes portant la barra.
Pel que fa a les activitats previstes pel diumenge al matí es
van haver d’anul·lar, tot i que
es va poder mantenir la sortida de marxa nòrdica per l’en-

CALAF / LA VEU

A

quest dissabte 19 de
març a les 20.00 hores el Casino de Calaf acollirà l’obra ‘La dona
del tercer segona’ de Teatre
Nu. L’obra, dirigida per Ivan
Benet i interpretada per Àurea Márquez, narra la història
d’una veïna que no sol assistir
a les reunions d’escala, però
un dia creu que hi ha de ser;
per això ha hagut de plegar
abans del súper on treballa.
Ha d’explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de
demanar un favor incòmode,
difícil de concedir. Un favor
relacionat amb l’estigma que
arrosseguen les persones amb
alguna malaltia mental. ‘La
dona del tercer segona’ és un
monòleg per a reflexionar i

torn de Calaf i algunes famílies van atrevir-se a fer la ruta
d’orientació amb bicicleta sota
la pluja.
D’altra banda, un dels plats

CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf
ha convocat la sisena
edició dels premis literaris dels Jocs Florals.
En aquesta edició, les categories, disciplines i premis a què
es pot optar són:

FLOR NATURAL
- Subcategoria 1r., 2n., 3r. i 4t.
ESO
- Subcategoria Batxillerat
Disciplina: lliure Premi: 50
euros en llibres i/o material
escolar per cada subcategoria
VIOLA D’OR (A partir de 18

anys)
Disciplina: poesia
Premi: 150 euros
ENGLANTINA D’OR (A
partir dels 18 anys)
Disciplina: prosa Premi: 150
euros
Les obres es poden presentar
fins el dijous 31 de març a les

que atraparà al públic des del
primer segon.
El diumenge 20 de març a les
18.30 hores hi haurà ball a la
sala del Casino amb Mediterranea.
Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar al portal web www.entrapolis.com o reservar-les
al telèfon 93 869 83 77 // 620
134 018 (Josep). També es
podran aconseguir a taquilla
des d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de disponibles. Per l’obra
‘La dona del tercer segona’ pel
públic general, el preu és de
15 euros i per a les persones
associades és de 12 euros. Pel
ball de diumenge, el preu pel
públic en general és de 8 euros i pels socis/es de 6 euros

forts de la jornada de diumenge, una taula rodona amb tres
esportistes d’elit, es va decidir
ajornar i es buscarà una nova
data per poder-la programar.

Es convoca una nova edició dels Jocs
Florals de Calaf per Sant Jordi

FLOR NATURAL
- Subcategoria Cicle Inicial
- Subcategoria Cicle Mitjà
- Subcategoria Cicle Superior
Disciplina: lliure Premi: 50
euros en llibres i/o material
escolar per cada subcategoria

‘La dona del tercer
segona’ es presenta al
públic calafí

14h a través del correu electrònic jocsfloralscalaf@gmail.
com. Caldrà adjuntar dos documents: un amb el títol de
l’obra i signat amb el pseudònim i un altre amb la informació identificativa de la persona (pseudònim, categoria
a la qual es presenta, títol de
l’obra, nom i cognoms, data
de naixement, adreça, correu
electrònic i telèfon).
El lliurament de premis es realitzarà en un acte organitzat
per l’Ajuntament durant la celebració de la Diada de Sant
Jordi 2022 el dia 23 d’abril a
la tarda a la plaça dels Arbres.
El jurat del premi estarà format per persones expertes en
l’àmbit de la filologia, el periodisme i/o l’escriptura i serà
l’encarregat de determinar els
guanyadors de cadascun dels
premis, reservant-se el dret
de declarar-lo desert.

Celebrada la calçotada
popular a Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU

Després d’una exitosa Festa
de la Caldera, Montmaneu
ha celebrat a la “sala” del poble la ja tradicional calçota-

da popular, amb una gran
assistència de veïns i veïnes.
Durant la sobretaula es va
fer un bingo i va acabar la
festa amb el grup musical
“Vives Veus”.
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Remuntada espectacular amb hat trick de l’Igualada Rigat
HOQUEI PATINS / LA VEU

IHC RIGAT 5
MANLLEU 2

A

diferència del partit
de la primera volta
aquest cop l’IHC si
que ha sabut tornar a entrar
al partit un cop els osonencs
havien capgirat el marcador després del gol inicial
arlequinat. En una segona
part inoblidable de Bernat
Yeste (3 gols i una assistència) els igualadins han sabut
remuntar l’1 a 2 amb 3 gols
molt seguits (dos d’ells en
14 segons, tots dos del Bernat). D’aquesta manera els
de Francesc Fernàndez s’han
assegurat 3 punts que poden
ser decisius per l’objectiu de
la permanència.

El primer gol del partit ha
arribat molt d’hora. S’havien
jugat només 45 segons quan
Aleix Marimón, amb la col.laboració del porter visitant, ha
fet pujar l’ 1 a 0 al marcador.
Però el Manlleu li ha donat la
volta amb gols de Franci, en
una bola penjada des de l’exterior i Navarro, en un servei
de falta (amb la barrera estranyament mal col.locada).
Amb l’1 a 2 els dos equips se
n’han anat al vestidor.
L’IHC n’ha sortit transformat.
Amb la defensa més alta i
amb l’eficàcia elevada. I amb
un festival de Bernat Yeste.
Passat el minut 5, Yeste només ha necessitat 14 segons
per rebrincar el marcador.
Primer amb un tir creuat.
Després en una contra. I encara hi ha hagut una tercera

Foto: X.Garcia

acció amb el Bernat de protagonista. 2 minuts després ha
recuperat una bola, ha assistit
a Marc Carol que ha picat de
primera a la xarxa.
Dos minuts més tard Riba podria haver fet el 5è en una FD.

Si que l’ha aconseguit Bernat
Yeste en una acció màgica. En
Bernat ha robat una bola, ha
muntat contra, ha afrontat el
porter, li ha aixecat la bola…
i quan Arcas s’esperava que
la piqués a l’aire… l’ha deixat

caure a terra i ha entrat per
baix. Un gol espectacular.
Tres punts imprescindibles
per l’Igualada RIGAT que
tornarà a jugar en diumenge
a Lleida contra el Llista d’Albert Folguera.

L’Igualada Femení HCP empata en un partit amb opcions de vèncer

HOQUEI PATINS / LA VEU

CH MATARÓ 4
IGUALADA FHCP 4

L

a necessitat peremptòria de punts que tenien
les locals les va portar a
fer un hoquei de poca pissar-

ra i molt contacte, fet que va
obligar les igualadines a jugar
un pèl precipitades i amb accions individuals. El matx va
començar amb gol inicial de
les locals, al ritme de la jove
promesa mataronina Gal·la
Solé, i reacció exprés de les
noies que entrena Carles Ma-

rín, que van capgirar el marcador amb dos gols de Carolina Herrera. Les igualadines
haurien pogut eixamplar el
marcador, però Pati Miret no
va poder transformar una directa i les locals sí van transformar un penal a vuit minuts
del descans, fent el 2-2. A la
jugada següent, penal favorable a les igualadines i Helena
de Sivatte feia magistralment
el 2-3. A partir d’aquí, i fins
el descans, allau d’ocasions
en ambdues porteries, joc
sense control i molta igualtat
en pista. Amb 2-3 favorable a
l’Igualada Femení s’arribaria
al descans.
Als 45 segons de la represa,
nou penal a favor del CH Mataró, que transformarien les
locals en el 3-3. Les mataronines tornarien a tenir un altre penal al seu favor set minuts després, però en aquesta
ocasió Carles Marín canvia-

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

ria la portera. Mònica Ferrer
sortiria expressament a pista
per salvar aquesta acció de
perill. Una blava a la local
Gal·la Solé va donar pas a una
falta directa que no va poder
transformar Carolina Herrera. Les visitants no podrien
aprofitar la superioritat ni
tampoc una nova falta directa
que va intentar transformar
sense èxit Rocío “Piojo” Ramón. Precisament la jugadora argentina de l’Igualada Femení Grupo Guzman faria el
3-4 a 8 minuts del final, amb
una gran acció de golejadora.
Aquest gol és el número 100
de “Piojo” Ramón en tota la
seva trajectòria a l’OK Liga.
S’entraria a la recta final del
matx amb un equip igualadí
que dominava per 3-4, però
sense dominar el ritme de
joc, i amb un CH Mataró que
continuava jugant al límit. A
cinc minuts de la conclusió
Ester Anglas faria el definitiu empat a 4 gols. Els darrers
minuts de joc van deparar
ocasions en ambdues porteries, i un equip igualadí que va
acabar amb nou faltes en contra i defensant molt bé, sense
cometre la desena.
fins el moment: CP Voltregà,
PHC Sant Cugat, Girona CH
i CH Mataró.

L’empat a Mataró suposa la
setena jornada consecutiva
que es mantenen invictes les
igualadines, que han sumat
17 dels darrers 21 punts en
joc.
Dissabte comença el “Tourmalet”, a la pista del líder
CP Vila-sana
El proper dissabte afrontaran
un dels partits més complicats de l’OK Liga: el desplaçament a la pista de l’actual
líder, el CP Vila-sana. L’equip
del Pla d’Urgell que entrena
Lluís Rodero ha guanyat tots
els partits que ha disputat
com a local, la majoria per
àmplies golejades. A la primera volta l’Igualada Femení
va posar el Vila-sana contra
les cordes durant 30 minuts,
però l’encert demolidor de
les lleidatanes va acabar amb
un resultat contundent (2-9).
Serà una bona oportunitat
per veure el creixement competitiu de les igualadines,
que es trobaran un CP Vila-sana liderat per l’argentina
Luchi Agudo -possiblement
la millor jugadora del món-,
les germanes argentines Julieta i Valentina Fernández
Offredi, les també germanes
Victòria i Maria Porta, entre
d’altres.
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La igualadina Maria Díez Quinze podis UECANOIA a la Cursa
“Peke”, arriba als 500 gols Popular de Vilanova
El Club Excursionista UE- 4,5km en aleví masculí.
a OK Liga
CANOIA va parrticipar-hi 1a posició per Gerard López
CURSES / LA VEU

D

HOQUEI / LA VEU

L

a igualadina Maria
Díez “Peke” continua
trencant fites i barreres
esportives. Als seus 32 anys
es manté com una de les millors davanteres de l’hoquei
mundial. La jugadora del CP
Manlleu durant les darreres
temporades, és, de llarg, la
màxima golejadora històrica
de la competició. Ha participat en 13 edicions de la millor
lliga del món, aconseguint-ne
ser la màxima golejadora en
8 temporades. Maria Díez
“Peke” es va iniciar i formar
en el planter de l’Igualada Femení HCP, i és una de les millors ambaixadores de l’esport
de casa nostra.
L’hoquei femení igualadí
continua engrandint la seva
llegenda després que aquest
cap de setmana Maria Díez
“Peke” aconseguís el seu gol
número 500 a OK Liga davant l’equip madrileny del CP
Las Rozas. 117 d’aquests 500
gols els va aconseguir defensant els colors igualadins.
Els seus inicis a l’igualada
Femení HCP
La jugadora del CP Manlleu
formada a la base de l’Igualada Femení HCP suma en-

guany 18 gols, és la tercera
màxima golejadora de la
competició, i continua superant tots els registres golejadors. Maria Díez “Peke”va
debutar amb l’Igualada Femení HCP, on va aconseguir
els seus dos primers “pitxitxis”. A partir d’aquí va anar al
Gijón, on va sumar-ne quatre
més i posteriorment al seu
actual club, el Club Patí Manlleu, on ha guanyat dos més.
Pel seu bagatge golejador
“Peke” es pot considerar la
millor golejadora de la història de l’hoquei català i espanyol i, possiblement una de
les millors jugadores de tots
els temps d’aquesta disciplina. Suma 500 gols, mentre
que la segona màxima golejadora, l’asturiana Tasha Lee,
en du 344.

iumenge passat dia
13 es va disputar la
26a edició de la ja
tradicional Cursa Popular
de Vilanova amb els seus 3
recorreguts de 1000, 4500 i
10000m.
A les 10:30 va donar-se el tret
de sotida dels recorreguts de
4,5km i 10km, que comparteixen la primera part del
recorregut urbà i que es realitza a ritmes molt ràpids
amb inici a la zona esportiva
de Can Titó. Un cop arribat
a Cant Titó de nou es deixa
l’asfalt (al km 4,5 on finalitza
la primera de les curses), comença la part amb més desnivell enfilant el camí que du
als dipòsits de Vilanova.
A les 12:00 va ser el torn dels
més petits amb la distància
de 1000m que va donar un
any més una volta al parc
fluvial.

amb més d’una trentena d’atletes amb representants de 4
de les seves seccions: Trailrunning, Escola Esportiva,
UECANOIA Popular i UECANOIA Triatló.
Destacar la primera posició
absoluta aconseguida per
Víctor Montaner amb un
temps de 00:15:09 a la de
4,5km i la tercera absoluta de
Joan Rosich amb un temps
de 00:37:40 a la de 10km.
Els altres podis UECANOIA
han estat:
1a posició per Guerau Soler
a la cursa de 1km en prebenjamins (5è general!).
1a posició per Etna Soler a
la cursa de 4,5km en el podi
aleví femení.
1a posició per Martí Paín a
la cursa de 4,5km en aleví
masculí (17è general!).
2a posició per Albert
Fernández a la cursa de

a la cursa de 4,5km en infantil masculí (10è general!).
2a posició per Joan Martínez
a la cursa de 4,5km en infantil masculí (11è general!).
3a posició per Biel Soteras a
la cursa de 4,5km en infantil
masculí.
1a posició per Pau Costa a
la cursa de 4,5km en cadet
masculí.
2a posició per Guiu Soler a
la cursa de 4,5km en cadet
masculí.
3a posició per Sònia Magallón a la cursa de 4,5km en
veterà femení B.
2a posició per Marta Segura
a la cursa de 10km en promesa femení.
3a posició per Gemma Ventura a la cursa de 10km en
veterà femení B.
1a posició per Yveth Camus
a la cursa de 10km en veterà
femení A.

Raquel Bernades al top 10
de les golejadores de lliga
Cal remarcar que una altra
jugadora igualadina com Raquel Bernadas es troba en el
TOP10 de màximes golejadores de l’OK Liga. En concret ocupa la vuitena posició,
amb 205 gols aconseguits,
dels que 135 els va marcar
amb la samarreta igualadina
i és la màxima golejadora del
club a la OK Liga.
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Pol Makuri Redolad finalitza la seva
participació en els Jocs Paralímpics
ESQUÍ DE FONS / LA VEU

L

’igualadí Pol Makuri
Redolad va participar
dissabte passat en la
seva última prova dels Jocs
Paralímpics de Pequín. Va
tancar la seva participació
practicant la modalitat d’Esquí de fons a mitja distància
en estil lliure.
Makuri va finalitzar la prova
amb un vint-i-dosè lloc. L’esquiador va recórrer els 12,5
quilòmetres d’estil lliure en 52
minuts 08 segons. L’or va ser
per al xinès Wang Chenyang,
que va parar el cronòmetre en
33 minuts i 7 segons.
Pol Makuri Redolad va explicar que la prova va ser molt
complicada tot i les seves
ganes i esforç: “Ha estat una
carrera dura i he patit moltíssim, tant per la morfologia
del circuit, com per la calor i
les condicions de la neu, però
he demostrat que amb ganes,
il·lusió i esforç podem estar

Aclaparador triomf de
Toni Bou en el mundial
de trial de Niça
MOTOR / J.M VIDAL

E

en línia de sortida i competir
en estil clàssic”, va dir Pol, en
finalitzar la prova.
L’igualadí, que ja és una referència esportiva en l’esquí de
fons, va néixer amb hemiparèsia, un tipus de paràlisi cerebral que l’afecta la part lateral dreta del seu cos.

Diumenge passat es va dur a
terme la cerimònia de clausura dels Jocs a l’Estadi Nacional de Pequín, “el Niu de
l’Ocell”. Pol Makuri Redolad
va ser l’abanderat espanyol i
va encapçalar la desfilada del
conjunt de participants de la
selecció espanyola.
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l pilot pierenc Toni
Bou amb Honda va ser
el gran dominador de
la primera prova puntuable
per al campionat del món de
trial sota sostre.
A Niça com en els trials en
els que competeix, Bou va
fer tot un recital trialer i tant
sols va penalitzar 2 punts per
davant del també pilot català Adam Raga (TRRS) amb
13 punts i de l’italià Matteo
Grattarola (Beta) que penalitzà 16 punts, els tres pilots
que passaren a la final.
Això és el que comentava
Bou al final del trial francès:
“Estic molt content per com
han anat les coses. Amb el

nou reglament, sabíem que
se’ns podien escapar punts i
en la final, a 6 zones, sempre
pot passar qualsevol cosa.
Així que començar l’any guanyant els 2 punts extra de la
primera i la segona ronda, i
guanyar la final és, simplement, genial. A més, m’he
sentit molt bé en la moto.
Vull agrair a l’equip tot el treball realitzat durant l’hivern
ja que, sense ells, res d’això seria possible. Em sento
molt motivat i espero seguir
en aquesta línia”.
La segona prova puntuable
es disputarà el darrer divendres d’aquest mes de març a
partir de dos quarts de nou
del vespre al Coliseu de Chalon Sur Saône al nord de Lió.

Una excel·lent defensa i un gran atac
al partit del Monbus CB Igualada
Campionat Comarcal de
Bàdminton a Igualada
BÀDMINTON / LA VEU

E
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 74
CB MARTORELL 57

E

l Monbus CB Igualada disputava, el passat
dissabte 12 de març, la
19a jornada del grup C-2 de
lliga EBA. Els igualadins venien de perdre en l’anterior
jornada contra Torrons Vicens- C.B.L’Hospitalet, i en
aquesta ocasió tocava enfrontar-se al C.B.Martorell.
El partit era clau per als igualadins per tal de mantenir
vives les opcions a les fases
d’ascens.
L’enfrontament va començar

amb un Igualada dominant,
tot i això, la defensa igualadina no era del tot encertada
ja que es permetien excessius
rebots ofensius a l’equip visitant. De cara a cistella, els
blaus estaven encertats fet
que facilitava poder dominar
el marcador al final d’aquest
període, 20 a 15.
El segon període va estar
marcat per la millora defensiva de tots dos equips. Aquesta millora va provocar més
desencerts en els llançaments
i més pilotes perdudes. Al
descans s’arribava amb una
lleugera avantatge de 32 a 25.
El tercer període, l’equip dirigit per Òscar Navarro, va de-

senvolupar el seu millor joc.
Una excel·lent defensa i un
gran encert en atac va provocar un parcial inicial de 17 a 2
en els sis primers minuts, collocant una màxima diferència
de 22 punts, 49 a 27. Al final
d’aquest període s’arribava
amb un 55 a 36.
En el darrer període, els blaus
van baixar la intensitat en algun moment del joc fet que
va aprofitar el rival per reduir
diferències en el marcador
però mai van fer perillar la
victòria. El parcial va ser guanyat pel CB Martorell per 19
a 21.
El partit va finalitzar amb una
clara victòria per 74 a 57.

l Consell Esportiu de
l’Anoia presenta el
Campionat Comarcal
de Bàdminton que forma
part dels 70 Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia. La competició es realitzarà en dues
jornades, diumenge 27 de
març i diumenge 1 de maig,
al pavelló del Col·legi Maristes d’Igualada.
Hi podran participar les
categories benjamines, alevines, infantils, cadets, juvenils i sènior, amb la llicència esportiva degudament
tramitada, tant els nens i
nenes com els participants

a la categoria d’adults. Hi
haurà trofeu al guanyador/a
de cada categoria i s’entregaran en la darrera jornada de
competició.
Les inscripcions s’han de
tramitar en línia fins al dimarts abans de la data de
cada jornada. Els esportistes,
podran inscriure’s a una jornada o a totes dues. Per més
informació els interessats es
poden posar en contacte enviant un correu electrònic a
la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi
Borràs) o bé trucant a les
oficines del Consell Esportiu
de l’Anoia al 93 805 42 10 o
93 803 19 50 extensió 2409.
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L’atleta del CAI Lucía Molina sots
Quatre atletes del CAI,
campiona de Catalunya de Combinades al Campionat d’Espanya
en pista coberta
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada
Petromiralles/
Jocnet Lucía Molina,
va assolir la medalla d’Argent en categoria Sub-16, al
Campionat de Catalunya de
Proves Combinades en PC
S-16 i S-14 disputat el cap de
setmana passat a Sabadell. Hi
participaren quatre atletes
del CAI, amb una brillant actuació global.
Lucía Molina es proclamava
sots campiona de Catalunya
en el Pentatló Sub-16 femení
amb 3.055 punts, amb els següents parcials en les 5 proves: 60 m.t.: 9”51/S.Alçada:
1,53 m./Pes: 7,94m./ S.Llargada: 5,04m. / 600m.ll.: 1’52”80,
sobresortint el 1r lloc en llargada i els 3ers en 60 m.t., i en
alçada com a posicions individuals més rellevants.
Blanca Moreno era 7ª amb
1.870 punts en la Tetratló
Sub-14 fem, amb els següents

ATLETISME / LA VEU

Q
registres en les 4 proves: 60
m.t. - 11”04 /S. alçada: 1,38
m. / pes: 6,72 m. /S. llargada:
4,90 m. amb el 3r lloc en llargada com a posició individual més rellevant.
Aleix Sánchez era 9è en
l’Hexatló Sub-16 masculí amb 2.279 punts, amb els
següents parcials en les 6
proves: 60 m.ll..: 8”31/S. llargada: 5,15 m./pes: 7,95m./
S. alçada: 1,53 m. / 60 m.t.

- 11”04/1.000 m.ll.: 3’49”99,
amb els 6ens llocs en llargada
i alçada com a posicions individuals més rellevants.
Pau Pastor era 9è en la Tetratló Sub-14 masculí amb 1.344
punts, amb els següents parcials en les 4 proves: 60 m.ll.:
8”55 /S. llargada: 4,29 m. / ll.
pes: 7,69 m./S. alçada: 1,42
m. essent 7è en alçada i en 60
m.ll. com a posicions individuals més rellevants.

uatre atletes del C.A.
Igualada Petromiralles, van participar
dissabte i diumenge passats
al 49è Campionat d’Espanya Sub-20 en Pista Coberta
d’Antequera (Màlaga), entre
els atletes estatals capdavanters nascuts els anys 2003-04,
amb una destacada actuació
global.
Va sobresortir el 10è lloc
d’Isaac Baltà en el salt d’alçada masc., amb un millor
intent d’1,85 m, prova dominada per Edgar Climent
(Playas de Castellón).

Roger Suria era 12è a la final
dels 3.000 m.ll. masculí, amb
8’44”82, prova dominada per
Mario Monreal, A.C. Jumilla.
Júlia Solé era 7a en la 2a s/f.
dels 800 m.ll. femení amb
2’27”16, que no li donaren
l’accés a la final, dominada per Andrea Rodríguez
(Playas de Castellón).
Joan Sendra era 4t en la 2a
sèrie classificats dels 60 m.
tanques masc. amb 8”42,
classificant-se per la s/f.,
que no va poder disputar
per lesió. El campió estatal
va ser Abel Alejandro Jordan (Go Fit Atl.).

Bons resultats per als equips
masculins i femenins Sub-14 del CAI
Sis medalles per als
Màster del CAI
ATLETISME / LA VEU

E
ATLETISME / LA VEU

E

ls/les components dels
equips masculí i femení del CAI Petromiralles/Jocnet, participaren
dissabte al Campionat de Catalunya Sub-14 per Clubs en
PC, a Sabadell.
Els masculí assoliren la 7a
posició amb 75 punts, mentre les atletes del femení eren
11es amb 56 punts, competint
entre els 12 millors clubs catalans classificats. S’imposaren
el C.A. Canaletes en masculí,
i el C.A. Terres de Ponent en
fem. Sobresortiren en masculí les actuacions de Joan Sánchez, guanyador en Pes amb
9,58 m i d’Isaac Hernández,
guanyador en salt d’alçada
amb 1,50 m. Pau Sala, era 2n

en salt de llargada, amb 4,87
m. Pau Pastor era 4t en 60
m. tanques amb 10”72. Alex
Guillén era 6è en 2.000 m.ll.
amb 7’13”48, i Oriol Casanellas era 7è en salt de perxa,
amb 2,00 m. Iker Pérez 8è en
60 m.ll. amb 8”65. Roc Usón
9è en 600 m.ll. amb 2’00”61
i Jan Marimón 9è en triple
salt, amb 8,67 m. Guim Casanellas era 10è en 1.000
m.ll. amb 3’50”22.
Eren 11ns els components
del relleu de 4 x 200 m. amb
1’59”86, amb Isaac Hernàndez -Pau Pastor-Pau Sala i
Roc Usón.
Pel que fa a l’equip femení
van sobresortir les actuacions de Blanca Moreno, 2a en
el triple salt amb 9,92 m., i de
Mabintou Cámara, 3a en salt

de llargada amb 4,57 m.
Emma Cerro era 5a en 60
m. tanques, amb 11”28. Laia
Cerro era 6ª en salt d’alçada,
amb 1,35 m., i eren 6enes les
components del relleu de 4
x 200 m. amb 1’57”00, amb
-Mabintou Cámara- Emma
Cerro-Laia Cerro i Blanca
Moreno.
Vinyet Pont era 9a en 1.000
m.ll. amb 3’47”52, Martina
Roviro 9a en 2.000 m.ll. amb
8’33”52, i Emma Hermosilla
10ª en 60 m.ll. amb 9”31.
Mariona Domènech era 11a
en llançament de pes, amb
6,69 m.
Lia Montferri, va efectuar nuls els intents de salt de
perxa. Sira Roig era desqualificada en els 2.000 m. marxa, art. 54.7.1.

ls atletes Veterans del
Club Atlètic Igualada Petromiralles Josep Maria Lagunas i Ramón
Sánchez, van assolir 6 medalles en total, 1 d’Or, 3 d’Argent i 2 de Bronze en categoria M-45, al Campionat de
Catalunya Màster de Llançaments d’Hivern, disputat
diumenge a Santa Coloma
de Gramenet, en una brillant

actuació global.
Josep Maria Lagunas era
campió de Catalunya Or
M-45 en llançament de disc,
amb 35,75m. a més de subcampió - Argent - en Martell,
amb 35,72 m. i 3r i Bronze en
martell pesat, amb 10,85 m.
Ramon Sànchez Piqué era
subcampió M-45 en martell
pesat, amb 11,37 m i en disc,
amb 35,51 m, a més de 3r
i Bronze en martell, amb
34,99 m.
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La Volta a Catalunya
Victòria necessària per al Deserfever
passarà de puntetes per Club de Handbol Igualada
era de 20 a 16, quatre gols que Fins a la final del partit el
l’Anoia
eren massa per superar a la se- marcador anava molt igualat,
TEATRE / LA VEU

P

CICLISME / J.M VIDAL

E

l proper dilluns 21 de
març comença la 101a
edició de la Volta a
Catalunya, la tercera volta més antiga del món per
etapes tan sols superada pel
Tour de França i el Giro italià.
En les dues darreres edicions, la Volta va incloure en
el seu curt pas per la nostra
comarca els Esprints Intermedis de Piera i de Calaf,
com ja publicar aquest periòdic. Enguany a l’Anoia no
hi haurà cap Sprint Intermedi i no arribaran ni a 10 kms
en els que hi transcorrerà,
concretament seran 8,100
km.
Això serà el divendres 25 de
març durant l’etapa que anirà de la Pobla de Segur i Vi-

lanova i la Geltrú, que serà
l’etapa més llarga d’aquesta
edició amb 206 km.
Els corredors entraran a la
comarca anoienca des de la
comarca de la Segarra i sortiran cap a la comarca de la
Conca de Barberà, direcció
Santa Coloma de Queralt.
El pas per La Panadella serà
aproximadament al voltant
de 3/4 de 3 de la tarda i per
Santa Coloma de Queralt
aproximadament a las 3 de
la tarda.
Com ja és tradicional en la
Volta hi participaran tots els
18 equips World Tour, així
com 6 equips invitats. Entre
els 24 equips hi hauran varis
del millors ciclistes del món,
en aquesta edició i que com
ja és tradicional acabarà a
Barcelona el diumenge dia
27 de març.

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44

artit que era molt important de guanyar, per
estar ambdós equips
molt igualats en la lliga en les
posicions de permanència.
L’equip igualadí es va desplaçar
fins a Lleida per jugar contra
el Pardinyes. Només començar el partit el Handbol Pardinyes es posava pel davant en
el marcador amb un joc molt
agressiu i ràpid que obligava
al Igualada a lluitar per que el
Pardinyes no els deixés enrere
en el marcador.
Tot i això el Pardinyes va dominar la primera part sense
gaires diferències, però obligava al Igualada a anar sempre
a remolc amb 3 o 4 gols per
sota, l’equip igualadí resistia
amb una bona defensa més
que amb atacs que de moment
no es materialitzaven, al final
de la primera part el resultat

gona meitat.
En la represa l’Igualada va sortir molt mentalitzat de que el
partit s’havia de guanyar i els
primers 5 minuts van fer un
parcial de 2 a 0 que va escurçar distàncies.
Al minut 10 ja empataven i els
nervis es començaven a veure el Pardinyes que no veien
la manera d’aturar el joc del
Igualada.

però la seguretat en la porteria
igualadina i la efectivitat dels
atacs ha estat determinant per
que en els últims 2 minuts de
partit l’Igualada es poses 1 gol
pel davant i que no deixés al
Pardinyes igualar el marcador.
Final 32 a 33 molt emocionant
per l’equip de l’Handbol Igualada que compensava amb
una victòria l’esforç fet aquesta segona part.

Cap de setmana intens pels equips
de Waterpolo del CNI
WATERPOLO / LA VEU

E

l passat cap de setmana
els tres equips de waterpolo del Club Natació Igualada van dur a terme
dues jornades competitives.
Absoluts Waterpolo
Partit jugat a Sant Adrià del
Besós contra el CW SANT
ADRIÀ. El resultat final va
ser: 13- 12 parcials 4-3,5-1,24,2-4.
Malgrat el bon començament
del partit, la golejada contrària a partir del segon parcial
(5-1), va fer que la concentració del CNI decaigués; tot i
l’esforç realitzat no van estar
prou encertats per aconseguir capgirar el marcador .
Infantils
El partit contra el Waterpolo

Banyoles, va començar amb
molta aptitud, cap i jugant un
joc lent. Fent els passis bé i
seguint l’estratègia del contraatac. Es va lluitar molt.
Es va mantenir el ritme fins la
penúltima part que anàvem
guanyant d’1 punt.
El fet que en la l’ultima part
de cop ens avancessin de 2
punts va envair de nerviosisme l’equip, però en 1’47” van
aconseguir fer dos gols, capgirar el marcador i guanyar 9-8.
El Waterpolo Banyoles ha atacat molt bé i ha estat un partit
molt igualat on tots han sabut
lluitar.
A destacar el fet que fa dos
mesos en el partit d’anada es
va parar el marcador per passar dels 16 gols. La victòria
d’avui del CNI denota la pro-

gressió del nostre equip en el
marcador ja que ha estat notable.
Cadets
L’equip cadet de waterpolo va
jugar contra el CN TÀRRACO. Partit igualat fins l’últim
quart, que va ser quan l’equip
local el CN Tàrraco va posar
una marxa més per sentenciar el partit (16-9). L’equip
igualadí va fer una bona feina.
S’ha de seguir treballant per
afrontar els següents partits.
Finalitza el Campionat
d’Espanya d’hivern pels nedadors/es del CN Igualada
Del 10 al 13 de març, ha tingut lloc el XLI Campionat
d’Espanya de Natació Infantil d’hivern al Complejo deportivo Ciudad Cádiz.
Des del CNI expliquen que
s’en porten la gran experiència de participar en un campionat amb els millors nedadors/es de tot l’estat i, a més,
de competir a un nivell altíssim. A més, estan contents
pels resultats obtinguts, i
també amb la motivació al
màxim de saber els aspectes que poden millorar. Els
nedadors que van participar
van ser l’Itziar Valenzuela i
el Jan Jardí, els dos classificats per les proves de 100 i
200 metres braça.
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Bona participació del Club Gimnàstic Bon cap de setmana
per al Club Handbol
Ballerina al Campionat Comarcal
Vilanova
HANDBOL / LA VEU

L
GIM. RÍTMICA / LA VEU

A

quest cap de setmana
el C.G Ballerina va
tenir dues cites. Per
una part, les gimnastes escolars van competir a la 1a fase
comarcal dels jocs escolars
celebrada a Òdena, mentre
les gimnastes de copa catalana es van desplaçar a Santa
Coloma de Farners per participar a la primera fase de
copa catalana. Aquestes gimnastes s’estrenaven en competicions oficials superant els
nervis i demostrant el treball
realitzat durant tots aquests
mesos.
En la 1a fase comarcals dels
jocs escolars hi van participar:
En la categoria Benjamí B,
Daniela Vera, Paula Vitoria i
Lydia Bernal, assolint l’or, el
bronze i la setena posició res-

pectivament. Totes tres van
executar el seu exercici amb
una gran expressivitat i singularitat de cadascuna.
En la categoria Aleví B,
Anastasia Brayko, setena posició, realitzant un bon exercici superant-se i demostrant
el gran treball fet a pista.
En la categoria Juvenil A, Judit Vitoria va assolir l’or, amb
la gran capacitat de competició que la caracteritza.
I per finalitzar el nostre conjunt Juvenil Copa Base va
fer una exhibició mostrant el
seu exercici ple de risc i dinamisme, actuació que ha servit per preparar la important
cita que tenen aquest diumenge 13 de març, el campionat de Catalunya.
Primera fase de la Copa Catalana
D’altra banda, a la 1a fase de

copa Catalana hi van participar les següents gimnastes:
En la categoria Aleví IV,
Clàudia Pérez, Abril Quintana, Lucía Rodríguez i Carlota
Ranchal, assolint l’or, la plata,
la quarta i la sisena posició
respectivament. Totes quatre
van realitzar un gran exercici
amb una molt bona execució
i amb la expressivitat que les
caracteritza.
En la categoria Junior VI,
Martina Quintana va aconseguir el bronze, demostrant
competició a competició la
seva elegància a pista.
Amb aquesta competició les
gimnastes s’han estrenat oficialment i han agafat forces
per seguir superant-se. Des
del Club feliciten al Cos Tècnic i gimnastes per la seva
capacitat de superació i el seu
esforç i les animem a seguir
lluitant pels seus somnis.

es vilanovines van començar fortes en el
partit que aquest cap
de setmana jugaven amb l’Esplugues. El primer parcial es
va saldar amb un 1 a 4 a favor
que va posar el partit de cara.
Ben aviat, però va arribar,
malauradament, en una acció
d’atac, la lesió de la pivot Guisado, que va marcar el partit.
La 1a part es va poder resistir
i les jugadores de Diaz encara
vencien per 10-12, tot i viatjar
justes de banqueta. El segon
temps, però, va ser per a les
locals, que a poc a poc es van
anar imposant fins al definitiu 26-21
Doble victòria del sènior B
Amb aquesta victòria l’equip

es classifica per la fase pel títol de 2a Catalana.
Pel que fa al sènior B, l’equip
va disputar dos partits en
24 h. Diumenge al vespre es
va desplaçar a Sant Feliu de
Llobregat per jugar contra el
Sant Llorenç. Una primera
part intensa amb una bona
defensa li asseguraren una
victòria plàcida per 18 a 29 i
la classificació esperada.
Dilluns al vespre, amb l’objectiu complert, es jugava a
Can Titó el partit ajornat davant l’Handbol Cerdanyola.
Un Vilanova molt superior
va poder jugar a defensar, a
recuperar pilotes i a córrer.
L’equip va vèncer per 44-23
(22-11 a la mitja part)
La setmana vinent estrenen
calendari de la fase pel títol a
casa de l’H. Martorell.

El Club Gimnàstic
Les jugadores Arian Martín,
Aula al Campionat de
Abril Marimon i Laura Crespo,
convocades per Federació Espanyola Catalunya
HOQUEI / LA VEU

L

aura Crespo, Abril Marimon i Arian Martín,
integrants del FEM17
de l’Igualada Femení HCP,
han estat convocades a una
sessió de control de jugadores organitzada per la Federación Española de Patinaje
(FEP). Cal recordar que Laura Crespo, Abril Marimon i
Arian Martín ja han debutat
enguany amb el primer equip
igualadí a OK Liga, mostrant
un excel·lent nivell de joc i
progressió.
La directora de formació de
l’hoquei femení de la Federación Española de Patinaje,
la igualadina Maria Díez, va
donar aquesta lliga de convocades. En el primer torn
d’entrenament hi són Anna
Salvat (HC Palau), Vinyet

Pujol (CH Caldes), Estela Rubio (Cerdanyola CH),
Arian Martín i Abril Marimon (Igualada Femení
HCP), Dana Anton (PHC
Sant Cugat), Irene Torres
(CP Voltregà), Núria Garciolo (CP Manlleu) i Farners
Prat (CH Mataró). Pel que fa
al segon torn, hi són convocades Alèxia Bosch (CP Voltregà), Laura Crespo (Igualada Femení HCP), Mariona
Buyreu i Ariadna Méndez
(HC Palau), Isona Serra (CP
Vic) i Thaïs Pérez (CH Mataró).
Arian Martín és un dels talents emergents del planter
igualadí. Integrant de l’equip
campió de Catalunya FEM15
la passada temporada. És
una jugadora ràpida i amb
gran habilitat, de patinatge
molt directe i amb gran tèc-

nica. Enguany ha progressat
notablement en el joc tàctic.
La jugadora dels Hostalets
de Pierola Laura Crespo,
peça fonamental del FEM15
campió de Catalunya, té una
capacitat golejadora espectacular. Jugadora hàbil, de gran
lectura de joc, i amb instint
golejador a totes les categories, com ho està demostrant a
Nacional Catalana on lidera
les estadístiques golejadores
del seu equip.
Abril Marimon, també integrant del FEM15 campió de
Catalunya és una jugadora
molt versàtil i completa en
pista, on pot ocupar diferents
posicions. El seu desplegament físic i bona col·locació
en pista la converteixen en
una jugadora molt necessària
pels diferents equips on està
jugant aquesta temporada.

GIM. RÍTMICA / LA VEU

A

quest cap de setmana hem disputat el
Campionat de Catalunya nivell 7, classificatori
pel Campionat d’Espanya
Individual Base, que es disputarà a Saragossa la setmana del 21 al 24 d’abril.
Superant la tensió i els nervis de la pròpia competició,
el club afirmen que no poden estar més contents dels
resultats obtinguts: 5 de 5

classificades!
Ha estat un repte molt important tenint en compte
que en algunes categories hi
havien més de 60 gimnastes.
Resultats obtinguts
Amb categoria Juvenil 2004
i anteriors; Sheila Garcia 7a
posició; Laia Alsina 13a posició.
Amb categoria Cadet 2008;
Gina Castelltort 1a posició;
Martina Espinalt 5a posició
i Laia Sànchez 14a posició.
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Igualada acull la integral de sonates per a violí i piano de
Beethoven amb motiu de la capitalitat de la Cultura Catalana
MÚSICA / LA VEU

M

úsica Capital és el
cicle de concerts
que acull Igualada
amb motiu de l’any Capital de
la Cultura Catalana. Es tracta
de la integral de sonates per
a violí i piano de Beethoven
(1770-1827) repartida en quatre concerts: el 18 de març, Miquel Córdoba i Guillem Martí
interpretaran les Sonates 1, 2 i
3 op. 12; el 26 de març, Gabriel
Coll i Ana Carro interpretaran
les Sonates 6, 7 i 8 op.30; el 8
d’abril, Gabriel Coll i Guillem
Martí interpretaran la Sonata
en la menor número 4 op. 23
i la Sonata en la major número 9 op. 47 “Kreutzer”; el 22
d’abril, Miquel Córdoba i Ana
Carro interpretaran la Sonata en fa major número 5 op.
24 “Primavera” i la Sonata en
sol major número 10 op. 96.
Tots els concerts tindran lloc
al Teatre Municipal Ateneu i
començaran a les 19:30 h. El
preu de l’entrada és de 5 € i es
pot adquirir a www.tiquetsigualada.cat.
Els concerts dels dies 26 de
març, 8 i 22 d’abril, aniran
acompanyats de la degustació
de la nova cervesa artesana,

Ana Carro (piano),
Gabriel Coll (violí),
Guillem Martí (piano) i
Miquel Córdoba (violí)
interpretaran les deu
sonates de Beethoven
en quatre dies
la 08700, creada especialment
per l’any de la Capital de la
Cultura Catalana per la cervesera igualadina Rec Brew.
Molt aviat estarà disponible
a diferents establiments de la
ciutat.
El projecte d’interpretació de
la integral de sonates de Beethoven neix de la complicitat
entre els quatre músics: Ana
Carro (piano), Gabriel Coll
(violí), Guillem Martí (piano)
i Miquel Córdoba (violí); tots
ells professors dels conservatoris de Vic i Igualada, avesats
a fer música de cambra entre
ells i que, més enllà del treball
a duo de cada un dels concerts, entenen aquest projecte
com un espai de col·laboració
i intercanvi per a la relectura
d’un repertori que admiren i
estimen.
El conjunt de les deu sonates

per a violí i piano de Beethoven, després del cicle dels
seus quartets de corda, suposa el grup d’obres de cambra
més importants del compositor de Bonn dedicades a una
mateixa formació. Al mateix
temps són una mostra de la
seva rellevant faceta com a
violinista, eclipsada molt sovint pel seu perfil de pianista
solista i gran improvisador.
Aquestes sonates van ser

compostes al llarg de setze
anys, entre el 1796 i el 1812,
una etapa històrica marcada
pels ideals revolucionaris i
per les guerres napoleòniques
i que emmarca la major part
de la producció del compositor. Així, l’escolta d’aquest
cicle, des de les tres primeres
Sonates op. 12 dedicades a un
dels seus professors, Antonio
Salieri, fins a la desena Sonata op. 96 escrita a les portes

de la seva última etapa creativa i contemporània de la
Vuitena simfonia, ens permet assistir al desplegament
de l’evolució del llenguatge
beethovenià que al principi
evidencia l’herència clàssica
de la qual es nodreix, però
que aviat es converteix en
quelcom tan personal que la
petjada sempre recognoscible de l’autor sobrepassa la
influència de la tradició.

Aquest diumenge torna el “Creactiva’t al Museu en línia” ara amb
tallers adreçats a joves i adults
TALLERS / LA VEU

D

urant el 2022 el “Creactiva’t al Museu en
línia” oferirà dissenys
en pell, per ser treballats a
casa, adreçats a un públic
jove o adult. El Museu obre
una nova etapa, després que
El Creactiva’t dels darrers dos
anys havia estat dedicat a creacions per a infants i famílies.
En aquesta ocasió es proposa fer una peça de decoració,
mostrant així un dels usos de
la pell menys conegut, el disseny de producte obra de Mar
Ribaudí. Ribaudí, és una jove
artesana i dissenyadora installada al Barri del Rec d’Igualada. Explora diferents tècniques
com teixir, tenyir, ceràmica,
treball amb fibres vegetals i

El projecte d’aquest mes
és un gerro de pell per
a flors obra creat per la
dissenyadora
igualadina Mar Ribaudí

El Creactiva’t en línia estarà
disponible, de forma permanent, al web i les xarxes socials
del Museu: https://museupelligualada.cat/creactivat-al-museu-en-linia-el-saquet-porta-tresors

pell. Tots els materials que fa
servir són retalls o restes, trobats o donats i produïts amb
les seves pròpies mans. Una
part del material, necessari per
dur a terme l’activitat, és gratuït i es pot passar a buscar pel
Museu, a partir de diumenge
20 de març, en horari:
- De dimarts a divendres de 10
a 14 h
- Dijous i divendres de 16 a
18.30 h
- Dissabte i diumenge d’11 a
14 h

Programa Creactiva’t al Museu!
El programa Creactiva’t al Museu! Diumenges familiars al
Museu de la Pell és el programa
d’activitats culturals i lúdiques
del Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia per gaudir amb la família i els amics.
Des dels principis de la pandèmia de la Covid aquest programa s’ha adaptat al format
en línia i la bona resposta del
públic ha fet que continuï com
a activitat anual.
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La música preferida del Papa Francesco
MÚSICA / RAMON ROBERT

E

l passat dia 11 de gener,
un dimarts cap a les sis
de la tarda, el corresponsal de premsa Javier Martínez-Brocal estava passejant
pel centre de Roma. A la Via
della Minerva, molt a prop
del panteó del general Agripa, el periodista va veure com
un Fiat 500L és va deturar al
mig del carrer. Del vehicle va
baixar un home ben conegut pel corresponsal: el Sant
Pare. Tot seguit, aquell home
amb sotana blanca va accedir
a l’interior d’una coneguda
botiga de discs, Stereosound.
Va sortir de l’establiment al
cap de dotze minuts, portant
una bosseta amb els discs que
s’havia comprat. “És un client
de molts anys. Ja venia quan
era un jove sacerdot”, va dir
més tard la propietària del
local.
Publicada la curiosa notícia
a la premsa italiana i europea, a moltes persones els va
sorprendre aquesta visita a la
cèntrica botiga de discs. Però
no pas al cardenal Ravasi, que

com Francesc, és un apassionat de la música. Fa uns pocs
anys, Ravasi va crear una audioteca en una de les sales del
Vaticà. Sovint, el mateix Papa
jesuïta contribueix a enriquir
i augmentar aquesta col·lecció
discogràfica, formada tant per
vinils com per compactes. La
preferència del Sant Pare és la
música clàssica, especialment
la composta per Mozart, però
entre les seves aportacions a
l’audioteca vaticana també es
pot trobar un disc de cançons
gòspel d’Elvis Presley, alguns
compactes de tangos (li agrada moltíssim la música del
també argentí Astor Piazzolla) i fins i tot una compilació
de les millors cançons d’Edit
Piaff. Alguns d’aquests discs
van acompanyats de notes escrites a mà en les quals el Papa
ha fet algunes consideracions
humanes i musicals.
En una de les seves oratòries,
el Papa Jorge Mario Bergoglio
va dir que la música ha de ser
“un instrument d’unitat per
fer profitós d’Evangeli en el
món d’avui en dia, mitjançant
la bellesa, que fascina i fa pos-

sible creure en l’amor de Déu”.
Aquestes són, doncs, alguns
dels músics i de les músiques
predilectes del Papa Francisco.
BEETHOVEN
Al Papa li agrada molt la música de Beethoven, i especialment l’obertura Leonora III,
en la qual s’expressen idees
i emocions plenes de sentiment i coratge. Beethoven va
escriure aquesta peça musical
l’any 1805, en honor a la protagonista femenina de l’òpera
Fidelio, on Leonora es disfressa d’home per a rescatar al seu
marit de la presó política i de
la mort imminent.
MOZART
El 2013, la cancellera Angela
Merkel va obsequiar al Papa
amb una caixa amb 107 cd’s
de música clàssica conduïda
per Wilhelm Fürtwangler, el
director d’orquestra predilecte
de Francisco. Mozart també el
complau moltíssim, en especial
la Missa en Do titulada Et Incarnatus.
BACH
Juntament amb Beethoven i
Mozart, el Sant Pare és un entusiasta de Bach. En especial li
agraden les Passions Segons Sant
Mateu i Sant Joan, així com les
Variacions Goldberg BWV 988,
sempre que siguin interpretades pel pianista alemany Karl
Richter.
ENNIO MORRICONE
Al Papa també li agrada la música del compositor de bandes
sonores Ennio Morricone. El
mes de juny de 2015, Morricone va estrenar a l’església romana de Sant Jesús (el temple mare
dels jesuïtes) una espectacular
obra musical dedicada al Sant
Pare, la Missa Papae Francisci,
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en 24 quotes

(sense interessos)

escrita per a doble cor, orgue i
orquestra. Per tancar el concert,
Morricone va dirigir la peça
central de la pel.lícula La missió,
relativa a l’ordre dels jesuïtes.
ELVIS PRESLEY
Al Papa li agraden molt les
obres clàssiques, però de vegades també gaudeix de la música
popular. A l’audioteca vaticana
també s’hi guarden compactes
i vinils que posen en evidència
el seu eclecticisme musical. Per
exemple, les cançons festives de
la cantant pop Caterina Caselli,
així com un disc de góspels del
rei del rock Elvis Presley, en el
que destaca el tema Crying in
the chapel.
CARLOS GARDEL
Enrique Espina Rawson, president del Centro de Estudios
Gardelianos de Buenos Aires:
“El Papa ha estat un noi de barri, s’ha criat com tants nois en
temps en què el tango era el pa
de cada dia, era la música que se
sentia llavors. I així com els nois
ara són fanàtics del rock, en
aquell temps eren fanàtics del
tango”. Un altre artista musical
argentí molt admirat pel pontífex: el bandoneonista i compositor Astor Piazzolla.

EDITH PIAF
Hi ha dues veus de dona que
complauen especialment la refinada oïda del Papa Francesco.
Una és la de la soprano argentina Haudée Dabusti, coneguda
com “La María Callas de Buenos
Aires”. L’any 1998, el llavors cardenal Bergoglio la va convidar a
cantar en dues misses oficiades a
la Catedral de Buenos Aires. L’altra és la del rossinyol de França,
la inoblidable Edith Piaf.
SANDESH MANUEL
«Lloat siguis, Senyor meu, per
la germana la nostra Mare Terra, la qual ens sustenta, i governa i produeix diversos fruits
amb flors acolorides i herba”.
L’any 2015, Francesc va donar
les gràcies per les distintes iniciatives per donar a conèixer
l’Encíclica Ecològica mitjançant
la música. Assenyalaria el tema
musical Laudato Si’ Revolution,
creat pel sacerdot i frare menor
indi Sandesh Manuel. Aquest,
des del seu Bangalore natal, va
aconseguir que el seu rap fos
viral.
(Postil·la: Aquest article està dedicat a l’escriptor barceloní Alejandro Palomas i a totes les víctimes de la pederàstia a l’Església).

NOVETAT

2022 TORPADO XANTO Z

A PARTIR DE:
100€/mes rígida
150€/mes doble
suspensió
24 quotes
sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Orgue i violoncel al tercer concert del XXVIII Festival
Internacional d’Orgue d’Igualada
MÚSICA / MARIA DALMASES

E

l passat diumenge 13 de
març hi va haver el tercer concert del Festival
Internacional d’Orgue d’Igualada que organitza el departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada amb Joan
Paradell i Solé com a director
artístic. El van protagonitzar
els polonesos Radoslaw Marzec a l’orgue i Renata Marzec
al violoncel.
Radoslaw Marzec, nascut l’any
1971 a Białystok (Polònia), va
estudiar orgue i va obtenir el
Diploma amb menció especial i el títol de “Màster de les
Arts”. Ha participat en cursos
d’especialització avançada en
diferents països i ha guanyat
diversos premis en concursos
d’orgue. Actualment és professor d’orgue a l’Acadèmia de
Música Nowowiejski de Bydgoszcz i a l’escola secundària de música de Rubinstein.
Renata Marzec va completar
el 1990 el màster en violoncel
al mateix centre i actualment
hi imparteix classes, dirigeix
grups d’estudiants de música
de cambra i dona conferències
sobre tècniques de pedagogia
del violoncel. Els dos músics
formen el duo The Cellorganic, i han fet recitals a Polònia
i a l’estranger (Itàlia, França,
Espanya, Mèxic, Eslovàquia, i
altres països).

Jaume Planas, comentarista
de les obres, va començar amb
unes paraules de rebuig a la
guerra d’Ucraïna. Va dir que
no ens cansarem de reclamar
que la pau retorni a aquest país
i que aquest desig de pau era
compartit pels concertistes,
que són de Polònia, país que
ja ha acollit més d’un milió de
refugiats. Renata Marzec, des
del presbiteri, va interpretar El
cant dels ocells la cançó catalana que Pau Casals va difondre
per tot el món com a missatge de pau. Va ser un moment
molt emotiu amb una interpretació commovedora molt
aplaudida per tot el públic.
La violoncel·lista va començar el concert amb els 2 primers moviments, Preludium
- Courante de la Sonata en Re
major per a viola de gamba sol
de Georg Philipp Telemann
(1681-1767) en un arranjament per a violoncel. Després
l’organista va tocar la Fantasia i Fuga en Sol (BWV 542)
de Johann Sebastian Bach
(1685-1750). A continuació la
concertista va seguir amb els
altres 2 moviments, Recitativ,
Aria – Menuet, de l’obra de
Telemann. Seguidament, es va
interpretar a l’orgue Obra sobre la tonada del Desmayo; de
todo juego d’un autor anònim
espanyol del segle XVII.
Amb els dos músics instal·lats
al cor de la basílica, la sessió

va continuar amb obres per
violoncel i orgue. Van començar amb 5 Pièces en Concert (Prélude - Sicilienne - La
Trombe - La Plainte - Air de
Diable) de François Couperin
(1688 -1733) i van continuar
amb tres obres d’autors que no
són gaire coneguts: Friedrich
Gernsheim (1839-1916) de
qui van tocar Elohenu, Joseph
Sulzer (1850-1926) amb la Sarabande op. 8 i Albert Kellermann (1863-1927) amb Melodia hebraica op. 23. Per acabar,
i a l’orgue sol, hi va haver una
altra obra de Bach, el Preludi i

Fuga en Mi (BWV 548).
Els dos intèrprets van fer un
concert molt agradable amb
un variat programa. Quan va
tocar la violoncel·lista sola des
del presbiteri, ens va meravellar amb el so que sortia del
seu instrument i amb la seva
depurada tècnica, virtuosisme
i musicalitat. Radoslaw Marzec, que va explicar que li havia agradat molt l’instrument
de la basílica, va tocar Bach de
forma austera, tal com aquest
compositor demana, amb una
gran tècnica, tant en els teclats
manuals com en el pedaler i

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.

ens va fer escoltar la riquesa
de la trompeteria de l’orgue
en l’obra anònima del segle
XVII. Tots dos són uns grans
músics, cadascú amb el seu
instrument, i formen un perfecte duo. Així ho van mostrar
en les composicions que van
tocar junts, tant en les peces
de Couperin, com en les dels
altres autors on van destacar
unes boniques melodies hebraiques quasi desconegudes,
en les que l’orgue tenia sovint el paper d’acompanyant.
Aconseguiren un resultat musical exquisit i fascinant.
En acabar, davant dels aplaudiments del força nombrós
públic, van tocar com a bis
La Trombe de Couperin i van
baixar a saludar des del presbiteri on van ser felicitats i
obsequiats per Pere Camps,
regidor de Promoció Cultural
i Relacions Institucionals. La
transmissió per pantalla, que
tant important és en aquest
festival, va anar a càrrec de
Jordi Balsells, Josep Aguilera i
Isabel Luque i el registrant va
ser Marc Valls.
Recordem que el proper concert serà el diumenge 20 de
març. Anirà a càrrec de l’organista suec Mathias Kjellgren
que tocarà composicions de
Bach, Montsalvatge, Vierne i
Bonnet. Serà a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria
amb entrada gratuïta.

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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La Biblioteca instal·larà Petites Biblioteques Lliures
(PBL) a diversos barris d’Igualada

Empar Moliner
presenta el llibre
“Benvolguda” a la
Llibreria Aqualata
El projecte està inspi-

LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada instal·larà
Petites
Biblioteques
Lliures (PBL) a diversos barris de la ciutat, per tal d’apropar el plaer de la lectura a
tothom. Es tracta d’una de
les accions que durà a terme enguany amb motiu de
la Capitalitat de la Cultura
Catalana. D’aquesta manera l’equipament vol anar
més enllà les seves parets i
àmbit d’actuació i portar la
lectura als diferents barris
d’Igualada gràcies a les petites biblioteques lliures que
hi instal·larà. El projecte està
inspirat el les «Little Free Libraries» que hi ha arreu dels
EUA (littlefreelibrary.org)
i els seus objectius són: fer
arribar els llibres i el plaer
de la lectura a zones diferents de la ciutat, promoure
l’intercanvi gratuït de llibres
per a totes les edats, fer comunitat i ampliar l’accés als
llibres a zones que queden

rat el les «Little Free
Libraries» que hi ha
arreu dels EUA
(littlefreelibrary.org)

més allunyades de la Biblioteca, i crear llaços amb les
associacions veïnals a través
del manteniment de les PBL
i de l’organització d’activitats
al seu voltant.
La primera Petita Biblioteca
Lliure s’instal·larà el dissabte
26 de març al barri de Fàti-

ma, davant del Centre Cívic,
i la inauguració comptarà
amb una hora del conte molt
especial a càrrec d’Anna Garcia i els Músics del Parc, a les
12 del migdia. El dimecres
6 d’abril a les 6 de la tarda
s’inaugurarà la del barri de
Montserrat, a la placeta de

davant del Centre de Dia.
En total s’instal·laran entre
tres i sis biblioteques lliures
a diferents barris. Seran unes
casetes de fusta petites que
contindran una selecció de
llibres per ser intercanviats.
Els llibres inicials provindran del duplicats que té la
Biblioteca i serà variat, tant
per a persones adultes com
per a infants. A més, es promourà que les persones que
agafin el llibres n’afegeixin
de propis, això sí, sempre en
bon estat. La Biblioteca coordinarà el projecte i vetllarà perquè les casetes tinguin
sempre llibres però l’objectiu
és que un equipament o entitat «apadrini» la Petita Biblioteca Lliure del seu barri.

LLIBRES / LA VEU

D

emà dissabte, a les 6
de la tarda a la Llibreria Aqualata, Empar Moliner presentarà el llibre Benvolguda, Premi Ramon
Llull. Presentarà l’acte, Berta
Creus, traductora.
A Benvolguda, Empar Moliner
exhibeix el seu talent literari
en un relat commovedor i inoblidable sobre l’amistat, el pas
del temps, el perdó i la cruesa
secreta, mai explicada i sempre suavitzada, del climateri.

Si tu te’n vas
Cia Pepa Plana
Amb Pepa Plana, Nan Valentí i Lola González

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 27 de març de 2022
a les 18:00 h
Preu: 20, 18 i 15€

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
enseny ant el carnet
de su bscriptor

Venda d’entrades:
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Xarxa Igualada porta la “Una nit amb el mag Lari” a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

E

l grup Xarxa Igualada
tanca el curs amb un
espectacle ben màgic:
“Una nit amb el mag Lari”. Ha
programat dues funcions. La
del matí començarà a ¼ d’1
del migdia i l’altra a les 6 de
la tarda al Teatre Municipal
l’Ateneu. Les entrades són a 15
€ (i a 12 € per als socis de La
Xarxa). La venda es farà per
internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i
a la taquilla del teatre el mateix diumenge des d’una hora
abans de l’inici de l’espectacle.
Un espectacle recomanat per
a infants de 3 a 99 anys. Humor, màgia i molta diversió
per gaudir-ne en família.
Una nit amb el mag Lari
Després de més de 25 anys
fent funcions per tot arreu, el
mag Lari s’ha adonat que la
seva vida és una gira constant
i que, en el fons, el que més li
agrada és estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent allò que se li dóna
millor: il·lusionar i fer riure el
públic.
Aquesta nit (matí i tarda, serà
una festa per a ell perquè la
passarà amb les famílies igualadines.
Una estona amb el Mag Lari de
sempre, amb la sorpresa, amb
l’humor de sempre i, sobretot,
amb la Il·lusió de sempre.

El Mag Lari
Mag Lari (Josep Maria Lari,
Barcelona 1973) va iniciar-se
en la màgia professional l’any
1994, arran del seu debut al
Llantiol de Barcelona. Llicenciat en Filologia Catalana, no
dubta a dedicar els seus esforços a consolidar una nova manera de fer màgia en la que la
presentació és l’element clau
de l’èxit. Dos premis marquen
la seva trajectòria: l’any 1995
aconsegueix el primer premi
nacional de màgia còmica,
la qual cosa el porta a actuar a França, Suïssa, Portugal
i Japó, i l’any 2002 guanya el
premi al millor espectacle de
sala de la Fira de Teatre de

Tàrrega amb l’espectacle Estrelles de la Màgia.
Ha protagonitzat diversos
programes de màgia a TV3,
Antena 3 i ha estat col·laborador durant dos anys del
programa Buenafuente a La
Sexta. Ha col·laborat al programa “El Gran Gran Dictat”
de TV3, presentat per Òscar
Dalmau; ha presentat “Pura
Magia” de TVE, on també
era el director de l’acadèmia;
col·labora en el programa
“Hora punta”, presentat per
Javier Cárdenas. El Mag Lari
ha dirigit, a més, l’espectacle
“Nada es impossible” d’Antonio Díaz, el Mago Pop.
Els seus espectacles

Els espectacles que ha estrenat són La Màgia de Mag Lari
& Secundina (1994), Màgic 70
(1997), Màgiacadabra (1998),
Increïble (2000), Estrelles de
la Màgia (2002), Millennium
(2004), Secrets (2007), Sonrisas y Magia (2009) i Splenda
(2011), La màgia del mag Lari
(2013), Ozom (2015), Lari
Poppins (2016), Dolce Vita
(2017).
Amb el seu espectacle “25 illusions” va guanyar el premi
al millor espectacle de màgia
dels premis Teatre Barcelona
2018.
Llibres i premis
Amb Pagès Editors ha publi-

cat Els Secrets del Mag Lari,
que ja va per la quarta edició, i La Màgia de Michael
Jackson. A més a més, Enric
Lucena ha fet un llibre editat
també per Pagès Editors que
es diu Mag Lari, La Màgia de
fer Màgia on es recullen les
millors fotografies de l’espectacle Splenda.
El Mag Lari ha estat guardonat amb nombrosos premis:
Primer Premi Nacional de
Màgia Còmica, Valladolid
1995; Premi Millor Espectacle Xarxa Palau Solità i Plegamans 2002 (Increïble), 2005
(Mil·lennium) i 2011 (Somriures i Màgia); Premi al Millor
Espectacle de la Fira de Teatre de Tàrrega 2002 (Estrelles
de la Màgia); Premi Fundació
Agustí Asensio 2002; Segon
Premi al Millor Espectacle
de la Fira de Teatre de Tàrrega 2004 (Millennium); Segon
Premi al Millor Espectacle de
la Fira de Teatre de Tàrrega
2007 (Secrets); Premi al millor espectacle Mostra de Teatre d’Igualada 2007 (Secrets);
Premi ARC a les arts escèniques 2009 (Secrets); Premi
Butaca a l’espectacle Secrets
2009; Premi Continuarà de
TVE 2010; Premi Club de
Mágia Valéncia 2011; Premi
Butaca a l’espectacle Splenda
2012.
Ha redescobert la manera de
fer màgia i ha convertit el seu
personatge en el nou exponent de la màgia actual.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Montse Sanou

Pacient oncològica

Xavier Bisbal
Mossèn

Pol Esteller
Policia

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Laia Vicens

Periodista 'Diari ARA'

42 |

CULTURA

Divendres, 18 de març de 2022

Els Moixiganguers d’Igualada tornen Francesc Canosa
del País Valencià amb tot descarregat a l’AUGA, amplaudiment
compartit
MÓN CASTELLER / LA VEU

E

l divendres a la tarda els
morats donaven el tret
de sortida a una estada
de tres dies al País Valencià
amb l’objectiu de preparar-se
per encarar l’inici de temporada i enfortir la relació entre els
membres de la colla. Els castellers es van allotjar en bungalous d’un càmping de la zona
d’Orpesa, Castelló.
El dissabte al matí, sota la mirada de turistes curiosos des
de les tendes i les caravanes, la
colla va assajar al bell mig del
càmping on dormien. L’assaig
va servir per poder consolidar
les estructures que s’havien de
portar a plaça al llarg del cap
de setmana.
A la tarda, els Moixiganguers
van actuar a Borriol conjuntament amb la Conlloga Muixeranga de Castelló. Des del
primer moment les dues colles
van mostrar molta germanor
mentre feien una cercavila pel
poble que va acabar amb un
pilar de 4 caminat dels igualadins per entrar a plaça. Un cop
allà, a primera ronda, van descarregar el 3 de 7 amb agulla,
una estructura que estrenaven
aquesta temporada. A la sego-

CULTURA / LA VEU

F
na ronda, va arribar el torn de
la torre de 7, un castell que es
tornava a descarregar després
que la de l’actuació de Montmaneu quedés en carregada.
L’última ronda va ser on van
exhibir el 4 de 7. Per acabar la
diada, van fer dos pilars de 4
per sota seguits d’un pica-pica conjunt de les dues colles.
Per la seva banda, la Muixeranga de Castelló va fer dos
senietes, dos pilons, un remat
d’alta, un piloto, una torreta i
6 pinets.
L’endemà els morats emprenien el viatge de tornada
amb dues parades a mig camí

per actuar. La primera va ser
a Cinctorres on, en solitari,
van descarregar dos pilars de
4, el 5 de 6, el 3 de 7, el 4 de 6
amb agulla i el pilar de 5. Per
acabar l’estada, van aturar-se
a Morella on van fer dos pilars de 4 davant del castell.
La colla ha tornat reforçada
i amb molt bones sensacions
per encarar les properes actuacions del calendari morat.
La primera serà aquest diumenge a les 12 a Barcelona
en la diada en honor a Josep
Sala conjuntament amb els
Castellers de Barcelona i els
Sagals d’Osona.

rancesc Canosa, periodista,
escriptor,
professor va rebre un
molt llarg aplaudiment a
l’Auga.
Merescut i inusual reconeixement, que valorem com
a compartit amb la figura
de Manuel Girona. Canosa va recordar i homenatjar
la figura d’aquest empresari que es va avançar molts
anys a les necessitats i als
interessos d’unes comarques pobres i allunyades de
les grans conurbacions de

la Catalunya industrial dels
segles XIX i XX. La intuïció,
intel·ligència i l’enorme esforç
econòmic de la família Girona i altres accionistes, van fer
realitat, després de molts contratemps, la posta en marxa
del Canal d’Urgell. Un Canal
indispensable en l’estructura
econòmica de les comarques
de Lleida i en la realitat paisatgística d’antics erms de
secà.
La propera sessió d’AUGA que
tindrà lloc el dia 21 de març,
comptarà amb la presència de
David Bosch que ens parlarà
sobre el saber conduir.

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

Any 1988.
He hagut de buscar en diaris vells per precisar una mica més la foto de la cursa a
les Maioles. Era un tram del ral.li Anoia, i a part de la imatge pròpia de la cursa ens
podem adonar que estem en una zona de bosc recentment cremat, on els pocs arbres
que resten són esquelets carbonitzats. I si ens fixem en els espectadors de la cursa
hi trobem un membre de la guàrdia civil encara amb tricorni. La foto de la plaça
de l’Ajuntament d’Igualada ens mostra l’inici de les obres d’enderroc de la font que
ocupava la major part de la plaça. I com sempre, si mirem la imatge amb lupa, podem fixar-nos en alguns detalls curiosos: cotxes aparcats a tota la plaça, les botigues
i restaurant que hi havia i el que em crida més l’atenció, un nen dret sobre la paret de

la Font mentre a poca distància un operari amb una perforadora ataca l’obra. Parlant
de detalls. Totes aquestes imatges, evidentment, les vaig fer amb càmeres de rodet,
analògiques o com en vulgueu dir. Amb negatius o diapositives, vaja.
En escanejar aquests negatius i en mirar-los en una pantalla, podem ampliar la imatge i apreciar tot de detalls que en la còpia fotogràfica no podíem veure. M’ha vingut
al cap aquesta idea perquè fa poc m’han comentat en dues ocasions diferents que no
es guarden els negatius, només les còpies en paper. Ja està bé fer còpies en paper però
el negatiu és l’original de la nostra imatge i a partir d’aquest original podem fer altres
impressions fotogràfiques o escanejar-lo i compartir-lo. I en qualsevol cas el lloc més
adequat per aquests clixés seria un arxiu, no les escombraries.
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Concert de Xerrich a
La Casa del Teatre Nu
MÚSICA / LA VEU

A

quest dissabte la Casa
del Teatre Nu obrirà les seves portes
per oferir una tarda de concert amb els germans Pau i
el Martí Senserrich i el seu
grup “Xerrich” que presentaran el seu primer EP “Cants
i laments”. Una oportunitat
per conèixer de ben a prop
un projecte jove i ple de força
d’uns joves amb molt vincles
personals i familiars amb el
poble de Sant Martí de Tous.
El Pau i el Martí Senserrich
són dos germans que, després
de molts anys fent música,
han decidit iniciar el seu projecte musical propi. “Cants i
Laments” és el seu primer treball discogràfic produït per
Pau Romero. Amb una sonoritat molt especial i personal,
transmeten una sensació de
pau i intimitat que convida
a entrar en l’imaginari de les
cançons on parlen de qüesti-

ons sensibles però universals,
com són la soledat, la pèrdua,
la coneixença d’un mateix o
el fet de fer-se gran. Acompanyats de tres músics, Xerrich portaran un directe ple
de força que ens transmet el
missatge de les cançons.
L’EP ha estat produït i gravat
pel músic i productor Pau
Romero als estudis de BeatGarden, a Barcelona. Romero
és productor d’altres artistes
catalans coneguts, com Cesk
Freixas, Lildami o Clara Peya,
així com del disc de La Marató de TV3. Xerrich va contactar amb el seu productor a
principis del 2021, i va enregistrar les cançons a l’estudi
barceloní entre el setembre i
l’octubre de l’any passat.
La cita serà dissabte a les
20:00 h. Les entrades poden aconseguir-se a través
de la web del teatrenu.com
o directament a la plataforma https://entradium.com/
events/unic
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Mostra Igualada i la TTP impulsen la
1a Viquimarató d’arts escèniques

TEATRE / LA VEU

E

nguany, per commemorar el Dia Mundial
de les Arts Escèniques
per a la Infància i la Joventut
(20 de març), Mostra Igualada
i l’Associació Professional de
Teatre per a Tots els Públics de
Catalunya (TTP) impulsen la
1a Viquimarató d’arts escèniques per a infants i joves amb
l’objectiu de millorar la qualitat del contingut i les referències dels articles a la Viquipèdia sobre aquesta temàtica.
La Viquimarató se celebrarà
en línia entre el 20 i el 27 de
març, coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre (que
culmina el Dia Mundial del
Teatre, 27 de març). La convocatòria està adreçada a totes
aquelles persones que tinguin
ganes d’aportar voluntàriament el seu granet de sorra
per ampliar la cobertura enciclopèdica en l’àmbit de l’escena infantil i juvenil.
La iniciativa compta amb el

Serà per commemorar
el Dia Mundial de les
Arts Escèniques per a la
Infància i la Joventut
suport d’Amical Wikimedia,
que oferirà una formació en
línia per aprendre a editar
a la Viquipèdia. La sessió es
farà el divendres 18 de març,
a les 15:30h, a través de la plataforma Zoom. La inscripció
és gratuïta i es pot formalitzar
fins a una hora abans a través
d’aquest enllaç.
És molt recomanable participar a la formació tant si no
es té experiència com a editor
wiki –ja que tota la informació que es vulgui publicar ha
d’estar referenciada en llibres,
premsa, pàgines web avalades,
etc. i es detallarà com fer-ho–,
com també per tal de definir
els articles a crear o millorar
i treure el màxim suc a la Viquimarató. Mostra Igualada i
TTP s’ocuparan d’aquesta cer-

ca prèvia i conviden a tothom
qui ho vulgui a ampliar-la,
així com a aportar imatges i
cartells per complementar la
divulgació.
Durant els dies de la viquimarató, es convida a tothom
a compartir els continguts
publicats a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #viqui20M.
Per a més informació es pot
escriure un correu a info@
mostraigualada.cat.
Les viquimaratons són esdeveniments on els editors i editores de plataformes en línia
com la Viquipèdia es reuneixen en un mateix espai, físic
o virtual, per editar i millorar articles o mapes de forma
col·laborativa. És una activitat
participativa, que afegeix una
dimensió social a la tasca en
línia de les editores i editors
voluntaris i crea lligams dins
la comunitat. Les maratons
d’edició solen ser temàtiques,
com ara la llengua, cultura, ciència, feminisme, etc.

La presentació del llibre d’Ousman Umar i una exposició de
Joan Triadú, properes activitats d’Òmnium
CULTURA / LA VEU

Ò

mnium Anoia ha preparat per aquest mes
de març dues noves
activitats culturals: la presentació del llibre d’Ousman
Umar Des del país dels blancs,
i una exposició amb motiu
de l’any Triadú a la sala l’Empremta.
Dijous 24 de març a les 19h
al Kiosk del Rec tindrà lloc
la presentació de la novel·la
Des del país dels blancs editat
per Rosa dels Vents, amb la
presència de l’autor, Ousman
Umar. El llibre relata l’experiència viscuda pel propi autor,
que amb tretze anys va marxar
de la selva de Ghana i després

de travessar el continent africà
i el mar en pastera, va arribar a
Barcelona on es va haver d’enfrontar a la vida al carrer, el
fred, la por i el racisme. El llibre explica l’acollida que va rebre d’una família catalana que
li va permetre aprendre a llegir, a escriure i a estudiar fins
arribar a la universitat. L’acte
serà presentat per la igualadina Francina Gabarró, és obert
a tothom i no requereix confirmació prèvia d’assistència.
D’altra banda, Òmnium Anoia ha organitzat també a partir
del 24 de març l’exposició “A
dins de classe soc feliç...”, amb
motiu del centenari del naixement de Joan Triadú i Font
(1921-2010), escriptor, crític

literari i pedagog que va tenir
un paper clau en la lluita antifranquista i va participar en
diversos projectes culturals
del segle XX com les revistes
Ariel i Serra d’Or, el diari Avui
o el mateix Òmnium Cultural

–Triadú va ser el secretari de
la primera Junta de l’entitat-.
L’exposició “A dins de classe
soc feliç…” està formada per
16 plafons amb reproduccions
de documents i fotografies
que repassen la biografia de

Joan Triadú, i és de caràcter
itinerant. A Igualada es pot
visitar del 24 de març al 13
de maig, de dilluns a divendres, de 19 h a 20.30 h a la sala
l’Empremta (carrer de Santa
Maria, núm.12).
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Celebrat el concert SardANOIA
SARDANES / LA VEU

E

l passat dimecres dia
9, al matí, es celebrà
al Teatre Municipal
de l’Ateneu Igualadí, el concert SardANOIA, emmarcat
dintre dels actes en que deu
escoles d’Igualada i de la comarca han tornat a reprendre l’ensenyament de la sardana, interromput durant
dos anys per la pandèmia
del coronavirus i el qual culminarà amb la ballada demostració del que han après
durant aquest temps, que
serà el 14 de maig a les 18:00
h. al amfiteatre de l’Estació
Vella. A continuació de l’acte hi haurà una ballada pel
públic en general.
El concert espectacle consistia en una aproximació a
tots i cada un dels instruments de la cobla en clau de
bon humor, tot tocant peces
prou conegudes, com la sardana Per tu ploro, de Pep
Ventura, Festa Major, de la
Trinca o la marxa Radetzky,
de Johann Strauss, en la qual

es convidà a un voluntari a
pujar a l’escenari per tal de
dirigir la cobla.
Hi assistiren a la primera
sessió les escoles: Castell
d’Òdena, Guerau de Jorba,
Dolors Martí, Maristes, Monalco i Ateneu Igualadí.
A la segona sessió hi havia
les escoles: Escola Pia, Mare
Diví Pastor, Escolàpies i
Mowgli. Sumant així un to-

tal de 403 alumnes.
Quant a la cobla estava formada per els músics següents, escollits de diferents
cobles: Flabiol: Ferran Carballido de la cobla Lluïsos
Cobla; tibles: Oriol Gibert,
de la cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona i Marta Fina
de la cobla Marinada; tenores: Jordi Guixé de la cobla
La Principal del Llobregat i

Gerard Montsech de la cobla Jovenívola de Sabadell;
trompetes: Gabriel Prieto
de la cobla Bellpuig Cobla i
Sergi Marquillas de la cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona; trombó: Joan Granados
de la cobla Contemporània;
fiscorns: David Calvet de la
cobla Lluïsos Cobla i Jordi
Montasell de la cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona i
per últim, contrabaix: Oriol
Roca de la cobla Sabadell.
Esperem que aquesta iniciativa perduri per molts anys,
i a partir d’aquí tant de bo
tornessin a sorgir colles que
anessin a concursos com
les d’anys enrere que foren
l’orgull de la ciutat. Recordem, per exemple, la colla
Petits Corriols, que obtingué el títol de: Colla Completa de Catalunya els anys
2000 i 2001, (campiona en
el Bàsic d’Honor, campiona
en punts lliures, campiona
en revesses i campiona en
galops fantasia), títol mai
aconseguit per cap colla
igualadina.

Setmana de concerts dels alumnes
de l’ECMMI
MÚSICA / LA VEU

Del 21 al 25 de març (entre les
17.30 h i les 21 h) a l’Escola/
Conservatori Municipal de
Música d’Igualada es faran els
concerts dels alumnes.
En aquests concerts, els alumnes viuen l’experiència de tocar en públic i poden mostrar
el treball realitzat durant el
trimestre.
També podrem gaudir de
Concerts Extraordinaris a
l’Auditori de l’ECMMI (obert
fins a completar l’aforament.)
Dilluns 21 de març: Concert
Cambriana (cor de clarinets)
a les 20:15 h
Dimarts 22 de març: Concert
Martina Muñoz, violí i Grup
de cambra ( violí, violoncel i
piano) a les 20 h
Dimecres 23 de març: Concert grups de cambra a les
20:15 h
Preu: gratuït.
Ho organitza: Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada.

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

15 FEBRER DE 1910.
PERIODIC SATIRIC “LA GATZARA”,
MEMBRES DE L’EQUIP DE REDACCIÓ.
Quatre apunts d’arxiu:
Aquest diari portava el subtítol de Periòdic humorístic; i, a
partir del número 4, es deia Periòdic dedicat a la Joventut.
Els primers números es van imprimir a La Modernista i,
des del número 4, als Tallers de Montserrat Puget.
El número 1 es va publicar el 15 de febrer de 1910 i l’últim,
el 10, el 30 de juliol del mateix any. Els tres primers números tenien vuit pàgines i dues columnes, amb un format de
21,5 x 16 cm. A partir del número 4, va tenir quatre pàgines i tres columnes, amb un format de 35 x 25 cm.
Va ser la primera publicació de caràcter humorístic que es
va editar a Igualada. En el primer article, deien que volien
proporcionar a Igualada un periòdic deslligat en absolut
dels personalismes i petites misèries polítiques que desgraciadament abunden en la població del Noia; i que fos
el portaveu de la joventut. Per tant, el diari contenia comentaris satírics a l’entorn de la vida ciutadana i poesies
humorístiques.
Els redactors eren: Pere Borràs, Joan Gassó, Xavier Albín,
Ròmul Gavarró, Joan Tomàs i Josep Morera. També hi

col·laboraven Artur Servitje, Pere Flo i Emili Graells, entre altres.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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“Roberta: Diario de Transbordo”, un potent
testimoniatge d’un procés de canvi de gènere,
obra de Wayra Ficapal

U

na jove Wayra Ficapal, nascuda a la ciutat
boliviana de Cochabamba, l’any 1991; de
fa temps, resident a Casa Nostra, entre els
anys 2013 - 2015, s’ha convertit en qüestió de temps
en una notable fotoperiodista i editora.
Des de l’àmbit de la seva producció, les seves realitzacions es decanten per projectes d’un marcat caràcter documental -no exempts de contingut i minuciosament elaborats- orientats, des d’una delicada
i afectuosa anàlisi intimista, a desbaratar i -perquè
no- trencar amb els més atàvics convencionalismes,
altrament tots els estereotips heretats.
Un cop d’ull a la seva obra ens presenta una successió

de treballs apareguts en
diferents publicacions,
rotatius i també revistes,
com: l’Ara, La Vanguardia, el GARA, la Revista
de Catalunya, La Llança,
Dialogal, La Mira, entre
d’altres.
Recentment, aquests dos
últims anys, ha participat
de l’elaboració i confecció de l’Archivo Covid-19
–un treball fotogràfic laboriosament
indexat i un
vídeo documental sobre la crisi de la
covid-19, a l’Estat espanyol; tot cercant
professionals de la imatge que consideressin important de sumar-se a l’esmentat registre de dades. Àdhuc, comparteix
alhora diversos encàrrecs professionals
amb l’exercici de la docència i amb projectes personals propis.
Endemés de “Roberta: Diario de Transbordo”, presentada el 2019, al Centre
d’Art Contemporani Can Sisteré, de
Santa Coloma de Gramenet; unes recents exposicions, com “La Resistència”,
treball individual a la Casa de la Generalitat, de Perpinyà, VISA Off, Perpinyà; i “lnvisibles del Gènere”, a l’Open
Society Foundations, de Barcelona, han
contribuït amb escreix a posar en relleu
no solament la seva professionalitat artística sinó també la seva talla humana,
així com a fer-la mereixedora d’algunes
beques i altres premis de sobrada categoria.
I és avui, aquests dies, que la mostra presentada dins del marc del FineArt 2022,
i a l’espai L’Adoberia, sota el reclam de
“Roberta: Diario de Transbordo”, ens
convida a descobrir el viu i potent testimoniatge del trànsit de gènere viscut
en la seva pròpia pell per la Roberta; un

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

commovedor recorregut que incorpora una emotiva
mirada a aquells gestos tan simples i freqüents del dia
a dia, però replets d’uns lloables i justos fonaments
reivindicatius. De fet, és tracta, d’una introspecció
intuïtiva i intel·ligent que abraça tot el complex procés de transició física i emocional, experimentat per
una dona transsexual.
Això és, aquest itinerari fotogràfic ens presenta, amb
trenta anys, a aquesta italobarcelonina -la Robertaque, un bon dia, va decidir que ja era hora de viure
la vida tal com se sentia: com a una dona. Des del
moment en què va prendre aquesta determinació,
doncs; el mes de gener de 2017, va iniciar-se en un
llarg viatge a la recerca de la seva feminitat i de la
seva pròpia identitat. Al cap i a la fi perquè: “... viure
tal com una se sent és, avui dia, tota una declaració
política” -tal i com apuntaria la mateixa Roberta.
En paraules de Ficapal, per a aquest acte de transbord, va ser quan: “Uns mesos més tard, la Roberta
em va deixar retratar-la en alguns dels moments més
elementals de la seva quotidianitat, com fent rentadores, vestint-se, comprant queviures, regant les
plantes, prenent el sol a la platja, etc”.
Rotundament, ens trobem davant d’un document
fotogràfic d’obligada visió; una visió testimonial que
ha portat a la fotoperiodista Wayra Ficapal a ser premiada amb una beca del XVIII Seminario de Fotografía y Periodismo Albarracín, endemés de guanyar
un accèssit al PremiClic Fotoperiodisme Jove 2018 i
ser finalista al 15è Fòrum Fotogràfic Can Basté.
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AGENDA
DIVENDRES 18

lleó de Ed Vere..
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca

MÚSICA
Igualada
Música capital. Integral de sonates
per a violí i piano de Beethoven
Celebrarem l’any de la cultura amb
Beethoven i la integral de sonates per
a violí i piano de Beethoven..
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació dels llibres “Nivell Ç, del
català esporuguit al parlant empoderat” i “Lenxandallament del món, una
crònica desenganyada de la fi de l’espècie” de Pau Vida. Es comptarà amb
la presència de l’autor.
Divendres a 7 de la tarda a la sala de
socis de l’Ateneu Igualadí
POESIA
Igualada
“Poetes. Elles tenen la paraula”. A
càrrec de Joan Massotkleiner i Anna
Godoy. Amb motiu del Dia Mundial de
la poesia.
Divendres a 7 de la tarda a la Biblioteca Central

DISSABTE 19
CLUB DE POESIA
Igualada
Va de poesia...Llegim?
El club de poesia de la Biblioteca es
torna a trobar per comentar l’obra de
Maria Mercè Marçal..
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Central
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Empar Moliner presentarà el llibre
“Benvolguda”, ed. Columna. Premi
Ramon Llull Presentarà l’acte, Berta
Creus, traductora.
Dissabte a les 6 de la tarda a la LLibreria Aqualata.
POESIA
Òdena
Celebrarem el Dia Mundial de la Poesia amb un recital on hi esteu tots i
totes convidats/des a participar! Llegirem en veu alta poemes d’autors/
es coneguts/des o els vostres versos
creats
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca l’Atzavara
XERRADA
Capellades
“Entendre’ns com gat i gos”. Toni Argelich, veterinari, ens explicarà com
conèixer els animals. Ens entenen?
Els entenem?

DIMECRES 23
XERRADA
Piera
FAQ’S: Preguntes freqüents a l’àmbit
jurídic en el nostre dia a dia. Explicarem amb llenguatge entenedor diferents termes jurídics i nocions bàsiques que habitualment són d’interès.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Dissabte a les 11 del matí al Saló
Rosa de la Lliga
MÚSICA
Sant Martí de Tous
Xerrich en concert. El grup Xerrich
ens presentarà el seu primer disc
“Cants i laments”.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa
del Teatre Nu.
TEATRE
Calaf
“La dona del tercer segona” de Teatre
Nu, dirigida per Ivan Benet i interpretada per Àurea Márquez,
Dissabte a les 8 del vespre al Casino.

DIUMENGE 20
TEATRE
Igualada
“Una nit amb el Mag Lari”. El Mag Lari
ens porta una estona plena d’il·lusions, jocs, llums, fum i molt d’humor,
perquè no és només un mag que es
treu cartes de la màniga.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre Municipal l’Ateneu
FESTIVAL D’ORGUE
Igualada
Concert a càrrec de Mathias Kjellgren, organista titular de l’església
de Santa Maria de Sigtuna (Suècia).
Interpretarà composicions de Bach,
Montselvatge, Vierne i Bonnet.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria
VISITES GUIADES
Igualada
Igualada Medieval. Descobreix els
orígens mil·lenaris de la ciutat i recorre la seva línia de muralles.
Diumenge a les 12 del migdia des del
Punt d’Informació
TEATRE
Piera
Teatre familiar: “Maneres de parlar”.
La Nerea ens explica el record que

guarda dels passejos a la muntanya
amb la seva àvia
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al
Teatre Foment
CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula de cinema
familiar “Raya y el último dragón”
Diumenge a les 12 del migdia a Can
Papasseit.

HORA DEL CONTE
Òdena
“Contes per rumiar” a càrrec de Mònica Torra. Descobrirem quina és la
millor manera de plantar una llavor
màgica, sabrem si un ogre és capaç
de travessar un riu sense mullar-se….
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara

DIJOUS 24
DILLUNS 21
CONFERÈNCIA
Igualada
Conferència a càrrec de David Bosch:
“Conduir és fàcil, i conduir bé? Què
ens cal conèixer a més de tenir el carnet de conduir?. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
POESIA
Piera
Celebrarem el dia mundial de la poesia amb Rumbesia un recital que fusiona poesia i rumba. Nou poemes de
poetes i poetesses catalans musicats
amb sentit i sentiment.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIMARTS 22
TAULA RODONA
Igualada
Una taula rodona on es reflexionarà
sobre els efectes de la pandèmia dos
anys després. Hi participaran Glòria
Fité, Laia Terol, Montse Martí i Pilar
Arbós.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera
Trobada dels nens i nenes per comentar i descobrir els enigmes plantejats
a propòsit de la lectura Com ser un

POESIA
Igualada
“Un tast d’Odissea”
Commemoració del Dia Mundial de
la Poesia amb aquest espectacle musical on ressonaran els versos de l’
“Odissea”. Anirà a càrrec de Toti Soler
(guitarra) i Cinta Massip (veu).
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Des del país
dels blancs” a càrrec d’Ousman Umar,
autor. Presentació a càrrec de Francina Gabarró. Organitza Òmnium Anoia
Dijous a les 7 de la tarda al Kiosk del
Rec
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
“A l’altra banda del mur”. De la mà de
testimonis que ha conegut els últims
anys, Raül Romeva planteja un debat
necessari sobre la vertadera funció
que ha de tenir el sistema penitenciari.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
XERRADA
Capellades
Amb motiu del Dia Mundial de l’aigua, Toni
Munné, llicenciat en Biologia i Doctor en
Ecologia per la UB, ens parlarà de l’aigua,
un element vital que forma part dels ecosistemes.
Dijous a les 7 de la tarda al teatre La Lliga
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Les millors sèries
“El Desafío: 11M”, una docuserie sobre el pitjor atemptat
de la història d’Espanya
REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres passat, 11
de març va fer divuit anys dels atemptats terroristes a Madrid. Per
aquesta raó, Amazon Prime
Vídeo ha llançat una sèrie en
format documental sobre els
esdeveniments que van marcar a tot un país. El Desafío:
11M és una continuïtat de El
Desafío: ETA, una minisèrie
també en format documental
sobre la banda terrorista.
Així doncs, el 2020 es va estrenar El Desafío: ETA, una
proposta de 8 episodis que
narra la història de la banda
terrorista ETA des del seu
primer assassinat en 1968 fins
a la seva dissolució en 2018,
així com la lluita del Govern
espanyol i la Guàrdia Civil
contra ella. Ara, amb motiu
del 18è aniversari de l’atemptat terrorista més gran ocorregut en Espanya, Amazon
estrena El Desafío: 11M. El
matí del de l’11 de març de
2004 quatre trens de la xarxa
de Rodalia de Madrid, que
cobrien el trajecte d’Alcalá de
Henares fins a Atocha, van
sofrir l’explosió d’alguns dels
seus combois deixant 192

L’11 de març de 2004
quatre trens de la
xarxa de Rodalia de
Madrid, van sofrir
l’explosió d’alguns dels
seus combois deixant
192 morts.
morts i uns 2000 ferits.
El Desafío: 11M, que s’estrenarà a escala mundial, se
centra en els esdeveniments
al voltant de l’atemptat. Produïda per Parell Produccions
(anteriorment Entenimentats
de Lligar Produccions), la sèrie documental està dirigida
per Carlos Agulló (Complot
por la paz, Los otros dias) i
consta de quatre episodis de
50 minuts de durada.
Durant el rodatge va ser notícia per la negativa de l’Audiència Nacional, per motius de
seguretat, a permetre rodar a
la sala de vistes de Sant Ferran, a fi d’emular el pavelló
que el tribunal té a la Casa de
Camp, on es van celebrar les
gairebé 60 sessions del judici
de l’11-M que va tenir lloc entre febrer i juliol de 2007.
El focus de la sèrie se centra
en els “esdeveniments mai

vistos ni explicats” que van
envoltar el terrible atemptat,
així com en les figures dels
serveis d’emergència i els centenars d’herois anònims van
col·laborar per a ajudar a les
víctimes.
La docuserie comptarà amb
el testimoni de supervivents,
a més d’entrevistes amb periodistes de renom, jutges,
alts càrrecs de la Policia, líders polítics i testimonis,
que ofereixen la seva visió
personal de l’esdevingut durant l’atac. Els creadors de la

FES-TE SOCI!

sèrie El Desafío: 11M van tenir molt clara l’estructura que
volien adoptar per a narrar
els esdeveniments, i des del
principi van saber que serien
quatre els episodis que compondrien la temporada. El fet

El focus de la sèrie
se centra en els
“esdeveniments mai
vistos ni explicats”
que van envoltar el
terrible atemptat
de prendre aquesta decisió els
va ajudar en l’àmbit creatiu.
El director Carlos Agulló ha
posat en pràctica les característiques de diversos gèneres
cinematogràfics: “El primer
episodi és un drama i explica
els fets des del punt de vista de
les víctimes i herois anònims;
el segon és un thriller polític,
i et situa en l’atemptat des del
punt de vista dels mitjans de
comunicació i dels polítics;
el tercer te’ls torna a explicar,
però des del punt de vista de
la policia i de “els dolents”, la
gent que va col·laborar amb
l’atemptat, incloent-hi l’increïble testimoniatge de la vídua
de “El Chino” (un dels prin-

VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!

30 equips més l'escola de bàsquet,
més de 300 esportistes
Contacta amb nosaltres: clubbasquetigualada@gmail.com

cipals acusats); i el quart és
una pel·lícula de judicis, on
el punt de vista triat és el dels
advocats, jutges i fiscals”.
Quatre grans protagonistes
El Desafío: 11M té quatre
protagonistes: els mitjans
de comunicació, els polítics,
els jutges i advocats, però
sens dubte, les que mereixen
més atenció són les víctimes
i també els herois anònims,
que van servir com a exemple de solidaritat davant una
greu crisi que va resultar
inabastable per a tot l’estat. A
l’hora de dirigir-se a aquestes víctimes de la tragèdia,
Luis Vel, un dels productors,
explica que el procediment
a seguir va ser molt diferent
comparat al que van dur a
terme per a parlar amb altres
testimonis, perquè “ells són
els que realment han viscut
i continuen vivint aquesta
història i perquè va ser un fet
que va impactar en les seves
vides i que mai oblidaran”.
Amb El Desafío: 11M l’espectador podrà viure des d’una
perspectiva que no s’havia
tractat fins al moment un
dels episodis més greus i terribles de la història.
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Cinema social
Estrena • Sis dies corrents
REDACCIÓ/

V

alero, Moha i Pep, són tres
treballadors d’una empresa
de lampisteria i electricitat
en la perifèria de Barcelona. En sis
capítols, es veu les diferents respostes dels protagonistes quan s’enfronten a una reparació. Veient cada dia
com entre ells comença a créixer
una amistat i la seva relació que desenvolupen amb el client.
Dirigida per Neus Ballús (La Plaga, El viaje de Marta), la pel·lícula
es desenvolupa en manera de ficció
documental.
La primera gosadia que Neus Ballús
proposa en el seu tercer i potser més
rodó film dinamita la idea que equiparés el cinema social a un retrat de
personatges trencats pel degoteig

de desgràcies que la vida els ofereix. Sis dies corrents posa el focus
en assumptes de gran importància:
reivindica a la classe treballadora, i
assenyala el rebuig a la diferència i
aquest racisme, a vegades inconscient, que tots, des del privilegi caucàsic, tenim integrat.
L’aposta, i la dinamita, de la cineasta van més enllà: com en La plaga
(2013), Ballús treu petroli de tres
actors que no ho són, i que interpreten una versió fictícia de si mateixos.
Aquest trio, l’excessiu Valero, el sensible Moha i el savi Pep, va sobrat de
carisma. I les situacions que, de dilluns a dissabte, troben en les llars
on reparen canonades i quadres elèctrics, són un perfecte contrapunt que
fotografia una realitat que, de tan comuna, sol passar-nos desapercebuda.

Dones i mares

Confidències al volant
El racó del Cineclub • Drive may card

A Tous • Madres paralelas

REDACCIÓ /

E

l dijous 24 de març, a les vuit
del vespre, el Cineclub presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció japonesa del 2021 Drive My
Car, dirigida per Ryûsuke Hamaguchi, en versió doblada.
Un director teatral, després de patir un drama familiar, viatja fins a
Hiroshima per muntar una versió de
l’Oncle Vània, de Txèkhov. Li assignen per als seus desplaçaments a una

REDACCIÓ/

D

ues dones coincideixen en
una habitació d’hospital on
donaran a llum. Ambdues estan solteres i es van quedar embarassades per accident. Janis, de mitjana
edat, no es penedeix i està exultant.
L’altra, Ana, una adolescent, està espantada, penedida i traumatitzada.
Janis intenta animar-la mentre passegen pels passadissos de l’hospital. Les
poques paraules que intercanviïn en
aquestes hores crearan un vincle molt
estret entre les dues, que per casualitat

jove conductora. Cap dels dos no és
gaire loquaç però, de mica en mica,
aniran compartint secrets i traumes
del passat.
Basant-se en relats d’Haruki Murakami, el japonès Hamaguchi, de qui
també s’ha estrenat molt recentment
La ruleta de la fortuna y la fantasía,
construeix un film serè, sensible i elegant que li ha valgut quatre nominacions als Òscars, inclòs el de millor pellícula, tot un honor quan no es tracta
d’una producció anglosaxona.

es desenvolupa i es complica, afectant
les seves vides de manera decisiva.
La primera és besneta d’un desaparegut en la Guerra Civil i té molt present cadascuna de les seves absències.
Va créixer amb la seva àvia i amb el
record que aquesta mantenia tossuda
del seu pare just abans de ser assassinat. La segona, en canvi, és filla
d’amnèsics funcionals i apolítics per
principi. Desmemoriats culpables.
Res del passat els importa, encara que
sigui precisament aquest passat el que
condiciona el seu present i, per edat,
el seu futur.
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MADRES PARALELAS
Espanya. Drama. De Pedro Almodovar. Amb Penélope
Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde,
Dues dones coincideixen en una habitació d’hospital on donaran a llum. Ambdues estan solteres i es van quedar embarassades per accident. Janis, de mitjana edat, no es penedeix
i està exultant. L’altra, Ana, una adolescent, està espantada,
penedida i traumatitzada. Janis intenta animar-la mentre passegen pels passadissos de l’hospital. Les poques paraules que
intercanviïn en aquestes hores crearan un vincle molt estret.
SIS DIES CORRENTS
Espanya. Comèdia. De Neus Ballús. Amb Valero Escolar,
Mohamed Mellali, Pep Sarrà, Pau Ferran
Relata una setmana en la vida de Valero, Moha i Pep, treballadors d’una petita empresa de lampisteria i electricitat dels
afores de Barcelona. Formada per sis capítols que narren les
situacions que sorgeixen quan els protagonistes s’enfronten
a una reparació. Cada capítol correspon a un dia de la seva
setmana laboral i es construeix al voltant de la relació que
s’estableix entre els protagonistes i els clients que han sol·licitat els seus serveis.
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).
LICORICE PIZZA
Estats Units. Comèdia. De Paul Thomas Anderson. Amb
Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper
En 1970, Sant Ferran Valley, Los Angeles. Gary és un adolescent de 15 anys que estudia en l’institut de la ciutat, on
coneix a Alana, una jove mongeta de 25 anys que treballa en
un estudi de fotos que s’encarrega de realitzar cada any l’orla
dels estudiants del centre. Quan Gary i Alana es creuen per
primera vegada, ràpidament sorgeix una connexió entre ells
que serà molt difícil de trencar.
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.

CÓDIGO EMPERADOR
Espanya. Thriller. De Jorge Coira. Amb Luis Tosar, Alexandra Masangkay, Georgina Amorós.
Juan treballa per als serveis secrets; amb la finalitat de tenir
accés al xalet d’una parella implicada en el tràfic d’armes
s’acosta a Wendy, l’assistenta filipina que viu a la casa i estableix amb ella una relació que s’anirà tornant cada vegada mes
complexa. En paral·lel, Juan fa altres treballs “no oficials” per
a protegir els interessos de les elits més poderoses del país .
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
SALA GRAN
SIS DIES CORRENTS
Dv: 20:15
Ds: 17:45
Dg: 19:45
Dc: 17:45
LICORICE PIZZA
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 20:15
SALA PETITA
EL HOMBRE DEL SOTANO
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:30
Dg: 17:15
Dll: 19:15
Dc: 20:30
ESCAPE ROOM
Ds: 20:30
Dg: 20:00
Dc: 17:45
DRIVE MY CARD (CineClub)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
MEDJUGORGE, LA PELÍCULA
Ds: 17:30
TODO HA IDO BIEN
Dg: 17:30
MADRES PARALELAS
Dg: 19:10

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/THE BATMAN
Dv a Dg i Dc: 18.15/21:45
1/CAZAFANTASMAS: MÁS ALLÁ
Ds i Dg: 15:45
2/THE BATMAN
Dv: 19:15
Ds i Dg: 15:45/19:15
Dll a Dj: 19:35
2/MUERTE EN EL NILO
Dll a Dj: 17:00
2/LA ABUELA
Dv a Dg: 22:45
3/ CANTA! 2
Dv a Dg i Dc: 17:00
3/ LOS TIPOS MALOS
Dv a Dg i Dc: 19:00
Dll Dt i Dj: 18:00
3/ MUERTE EN EL NILO
Dv a Dg i Dc: 21:00
3/ SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dj: 22:00
3/ LICORICE PIZZA
Dll: 20:00
3/ WEST SIDE STORY
Dt: 20:00
3/ BELFAST
Dj: 20:00
4/ UNCHARTED
Dv a Dg i Dc: 17.20/19:45/22:15
4/ THE BATMAN
Dll i Dj: 18:15/21:45
Dt: 18:15
4/ THE BATMAN (VOSE)
Dt: 21:45
5/LOS TIPOS MALOS
Dv i Dc: 18:00/20:00
Ds i Dg: 16:00/18:00/22:00
5/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dg i Dc: 22:00
6/UNCHARTED
Dv i Dc: 18:05/20:15/22:30
Ds i Dg: 15:45/18:05/20:15/22:30
Dll Dt i Dj: 19:50/22:15
6/MALNAZIDOS
Dll Dt i Dj: 17:15
7/CANTA! 2
Dll Dt i Dj: 17:30
7/CÓDIGO EMPERADOR
Dv a Dg i Dc: 17:40/19:50/22:10
Dll Dt i Dj: 19:40/22:00
8/CÓDIGO EMPERADOR
Dv a Dg i Dc: 22:45
Dll Dt i Dj: 22:30
8/AINBO:
Dv a Dg i Dc: 18:30
Dll Dt i Dj: 18:15
8/LA PROTEGIDA
Dv a Dg i Dc: 20:25
Dll Dt i Dj: 20:15
8/JACKASS FOREVER
Ds i Dg: 16:25
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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)

12,90
12,90

· 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. Declaracions, promeses, discursos, sol·licituds de vot: les d’en Tortell
Poltrona són més serioses / 2. Drecera matxet en mà. Si l’havies perdut, remous remous
i heus-lo aquí / 3. La més vibrant. Narrador de les invencions d’altri. Cada experiència la
trenca un poc / 4. Sindicat de professionals del sermó. Enaltir sense disparar / 5. Símptomes d’aerofàgia. Millori professionalment a base d’inversions / 6. Residència de l’olotí de la
sotana. Prefix vital per a un iogurt / 7. A migdia demano mitja ració de dinosaure. No hi
deu haver cap paller a prop / 8. Gràcies a ell les impureses no poden passar enrera. Animal
de fulletó?, però si encara mama! / 9. Destil·lació de la suor del front. Massa ocurrent per
no ser antipàtic. Un pèl de tonto / 10. Que porti sort és cosa del destí. Entrompa, emborratxa, torra / 11. Un pèl de sonso. Assumir l’aire de qui esguerra la portada. Metall febrós
/ 12. Teixit d’abacà tan fi que el pit no l’arriba a cobrir. Borratxo com cada anglès / 13. Al
cor de totes les nanes. L’única cosa que els xerraires de la 1H li envegen al seu imitador.
VERTICALS: 1. Fa de mal capar, és la mort. Supera, si es tracta de caminar / 2. Atemptat
frustrat. Casament jueu amb la vídua del germà. Dins de dins / 3. De tan envitricollat podria quedar reblanit. Era propi de la Grey / 4. És al lliri com el llor al lloro. Enterrada sota
terra per una fumada de Colgate / 5. Alteració del pensament a l’hora de demanar l’ingrés
a la lògia. Es presenta fracturadament / 6. Tercera en discòrdia. De dia s’omple d’aigua i
de nit de whisky. L’orgullós de la cua / 7. Segons com toregis et toca la rifa. Massa radical
per l’àcid acetil-salicílic / 8. El present per excel·lència. Monja molt apreciada a Mèxic. Un
altre pèl de tonto / 9. Defensat a l’antiga. Usurer especialitzat a clavar amb el lloguer / 10.
A mi. Allò que més obliga els aristòcrates. No és gaire bonic però rutlla / 11. Sotmès a un
judici dels grossos. Oportunitat de carregar-se el tron / 12. Marxo moll enllà. Un lleó marí
a la notaria.

13

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
Tel. 688 750 641
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

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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Suprimir la guerra

T

ota guerra és un acte
de barbàrie. En el
sentit més propi de la
paraula: manifestació d’una
decisió política de naturalesa
no civilitzada. Les armes que
s’hi utilitzen i les estratègies
militars que s’hi exhibeixen
poden ser senyal d’un gran
avenç tecnològic i d’un domini manifest de les arts de
combat. I, tanmateix, cal
afirmar amb contundència
que tota guerra és un acte de
salvatgisme. I un retrocés en
el progrés moral de la humanitat en el seu conjunt. Entenem per civilització l’estat
d’una cultura o país que, en
els plans fonamentals de la
vida humana: l’intel·lectual,
el social, el polític, l’educatiu, l’econòmic, l’artístic i el
moral, ha assolit un nivell
compatible amb els drets
humans o fins i tot destaca,
al respecte, per la seva excel·lència. La civilització ja
no es defineix, doncs, avui
dia de manera cultural, com
si una determinada àrea geogràfica del planeta pogués
ensenyar a la resta de la humanitat com captenir-se en
costums i tradicions. L’error
de l’eurocentrisme va consistir, justament, a considerar
l’estil de vida, conviccions i
organització d’Europa com
a més refinats i dignes de
ser imposats. Al revés: si els

drets humans bàsics no són
respectats i potenciats en la
seva integritat, cap tradició
cultural hauria de considerar-se civilitzada en sentit
propi.
La Declaració Universal dels
Drets Humans (ONU, 1948)
els fonamenta en la dignitat
inalienable i inherent a tots
els membres de la família humana. I considera que el respecte a la condició humana
present en tota persona i, per
tant, a les exigències que se’n
deriven en forma de drets,
constitueix el fonament de la
llibertat, de la justícia i de la
pau en el món. Per això estableix en l’article 3r que tot
individu té dret a la vida, a
la llibertat i a la seguretat de
la persona, de manera que
segons l’article 5è ningú no
serà sotmès a tortura ni a
penes o tractes cruels, inhumans o degradants. I l’article
15è reconeix a tot individu
el dret a gaudir d’una nacionalitat i a no ser-ne privat
arbitràriament. I no cal recordar que l’article 18è explicita que tota persona té dret
a la llibertat de pensament,
de consciència i de religió.
No menys important és el
contingut de l’article 21è en
el punt 3: «La voluntat del
poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics;
aquesta voluntat ha d’expres-

sar-se mitjançant eleccions
sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint
qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.» Així, doncs, la
valoració ètica de la guerra,
a gairebé 75 anys de la proclamació de la DUDH, hauria de resultar absolutament
negativa per a tothom i per
a tots els règims polítics del
planeta. Amb ella no es resol cap conflicte, sinó que se
l’agreuja i se li afegeixen nous
ultratges de nivell gravíssim.
Per culpa d’ella pobles, cultures i persones veuen violats
els drets humans fonamentals. Gràcies a ella l’odi s’escampa com un verí sense remei. I la violència s’instal·la
en una espiral interminable.
I el món es torna inhòspit i
inhumà.
Per totes aquestes raons, la
Junta de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, reunida a
Igualada l’1 de març de 2022,
decideix comunicar a la ciutadania que la invasió militar
d’Ucraïna per decisió personal del Sr. Putin ens mereix
les següents reflexions:
1. La sobirania i autonomia
polítiques d’un país o nació
no justifiquen cap atac ni invasió militars. La resolució
pacífica dels conflictes entre

Estats o nacions descansa en
un deure moral inexcusable i
ha de dur-se a terme en el si
d’institucions internacionals
de conciliació com l’ONU,
on, però el respecte als drets
humans fonamentals no pogués ser objecte de cap veto.
2. Les dictadures, siguin militars, presidencialistes, ideològiques o religioses, no haurien d’existir ja en el nostre
planeta. La seva pervivència
indica un grau d’incivilització que ens avergonyeix com
a humanitat. Treballar per la
seva superació també és treballar per la supressió de la
guerra.
3. Per progressar en una
cultura global de la pau, els
Estats haurien de prendre la
decisió valenta de renunciar a la fabricació i al comerç
d’armes. El caràcter global
d’aquesta utopia no la fa
menys necessària. Les noves
generacions tenen dret a no
haver de recórrer a les armes.
4. Cal definir el concepte de
pau de manera positiva i no
merament com a absència de
guerra. Considerem que la
pau és l’estat ideal d’un país
o nació en què l’observança
dels drets humans i un nivell de benestar digne per
a tothom fan agradable la
convivència i faciliten la col-

laboració de tothom en els
plans nuclears de l’existència
esmentats al començament.
5. La solidaritat internacional envers el poble ucraïnès
i envers tots els pobles de la
Terra en situació de conflicte
bèl·lic (Iemen, Síria, Afganistan, Iran, Palestina, Etiòpia, Mianmar...) ens recorda
que tots formem part d’una
única família humana. Per
això Càritas invita a la generositat en ajuda econòmica i
en el suport psicològic i moral a les persones que pateixen els estralls de les guerres.
6. Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra posa a disposició
de la ciutadania el seu equip
tècnic i voluntaris per atendre persones en situacions
de necessitat, i per avançar
en la construcció d’un món
de pau, justícia i benestar per
a tothom. En la campanya a
favor del poble ucraïnès, et
demanem només col·laboració econòmica, ja que és la
més segura en aquests moments per ajudar amb eficàcia. Pots fer la teva aportació
dinerària accedint al següent
enllaç: https://campanyes.
caritas.barcelona/emergencia-ucraina.
Joan Ordi
Càritas Arxiprestal
Anoia-Segarra

SANTORAL
Març

18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta
19: Solemnitat de sant Josep; Amanç
20: Ambròs de Siena; Martí de Dumio; Fotina; Eufèmia
21: Filèmon o Filemó; Fabiola
22: Zacaries; Octavià; Deogràcies; Benvingut; Lea .
23: Josep Oriol; Toribi de Mogrojevo
24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia,

19è aniversari de

Joaquim Solé i Llorach
Morí el dia 27 de març de 2003
5è aniversari de

Montserrat Rubió Pont
Morí cristianament el dia 26 de febrer del 2017

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

La família demanem a tots els qui els coneguéreu, una pregària en el seu record.

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

Els qui us hem estimat mai us oblidarem.

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
Igualada, març de 2022

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

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
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

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

DIVENDRES 18:
ALEXIS ANDREU

ROSA VALLÈS

Hores concertades
621 267 183

DISSABTE 19:

Consulta de psicologia

CONSULTA DE PSICOLOGIA

Av. Pietat, 25

PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 20:
ORTOPÈDIA
ALMENAR

TOUS

Av. Balmes, 73
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

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

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

Hores convingudes

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

DILLUNS 21:

LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMARTS 22:

MR SINGLA
Pujades, 47

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

• 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

DIMECRES 23:
-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
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Av. Països Catalans, 101
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Divendres, 18 demarç 2022

El meu fill/a ronca. No descansa!

U

na patologia freqüent a la primera
infància és la Síndrome de l’apnea
obstructiva del son (SAOS).

Les principals alteracions
que ocasiona són el retard
de creixement, problemes
de comportament i dificultats en l’aprenentatge.
El SAOS consisteix en
una obstrucció completa (apnea) i/o parcial (hipopnea) recurrent de les
vies respiratòries durant el
son.
No es poden utilitzar els
mateixos criteris diagnòstics pel SAOS infantil que
pel de l’adult, ja que existeixen diferències notables
en relació a les formes de
manifestar-se de cadascuna. En els nens predomina l’obstrucció parcial i en
l’adult la total.
L’estudi que permet quantificar tant les apnees com
les hipopnees és la polisomnografia nocturna que
ens permetrà definir l’índex
apnea/hipopnea durant una
hora de son. Quan aquest
índex sigui igual o superior

Retard del creixement:
Motivat per:
- Un augment de la despesa
calòrica, deguda a l’increManifestacions clíniques del ment de l’esforç respiratori
SAOS ( Síndrome de l’apnea i la sudoració al dormir.
- La disfàgia (dificultat per
obstructiva del son):
empassar), quan hi ha una
Característiques del son:
gran hipertròfia amigdalar i
- Son intranquil i agitat.
- Moviments corporals per- adenoïdal, ja que no poden
respirar i menjar a la vegasistents o recurrents.
- Excitació i breus desper- da.
- Una disminució de la síntars.
- La sudoració i l’enfonsa- tesi de l’hormona de creixement, atès que està relament del tòrax al respirar
cionada amb la fabricació
nocturna durant les hores
Somnolència diürna:
Està present només en ca- de son.
sos més severs, a diferència
de l’adult que és habitual.

a 3, parlarem de SAOS, si
és inferior a 1 , parlarem de
roncadors simples.

Obesitat:
La majoria de nens amb
SAOS no són obesos, tot i
que l’obesitat predisposa a
patir SAOS.
Trastorns
del comportament:
Els nens roncadors i amb
SAOS tenen un risc molt
elevat de patir síndrome
d’hiperactivitat i dèficit
d’atenció. També són freqüents la conducta agressiva, la timidesa patològica i
el fracàs escolar.

55

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

- El son és intranquil o agitat?
- Sua molt durant la nit?
- Té malsons, somnambulisme o enuresi?

Avui en dia, no cal practicar
una extirpació completa de
les amígdales, sinó que gràcies al làser o a la radiofreqüència les podem només reduir.

Símptomes diürns:
- Li costa despertar-se als
matins?
- Presenta hiperactivitat o irritabilitat, sobretot més cap a
final del dia?
- Li han comentat a guarderia
Reducció amigdalar làser
o escola, que el nen s’adorm,
li costa estar atent, o està es- Els avantatges de la reducció
pecialment inquiet o mogut? amigdalar són molts:
Causes de SAOS i tractament:

En relació als trastorns anatòmics i alteracions neuromusculars, entre moltes i
diverses causes, associades
entre elles o per separat, cal
esmentar que la més freqüent en el SAOS infantil és
Hipertròfia adenoidea - visió endos- la hipertròfia adenoamigdacòpica
lar (augment del volum de
les amígdales palatines i de
Preguntes clau que ens hem les vegetacions adenoides).
de fer si sospitem SAOS in- Aquest gran augment amigfantil:
dalar bloqueja el pas respiratori a nivell de la faringe.
Símptomes nocturns:
- El meu fill ronca quan
dorm?
- Li costa respirar o bé ho fa
amb molt esforç?
- Fa pauses respiratòries?
- Adopta postures anormals
del cap (hiperextensió)?
Hipertròfia amigdalar

-Mantenir la funció amigdalar, la producció de defenses
- Intervenció menys agressiva
i molt poc dolorosa
- Evitem les hemorràgies
postoperatòries
- Alta hospitalària al cap de
poques hores de la intervenció
- Alimentació postoperatòria
pràcticament normal a les 24
hores.
- Tornada a l’escola en 2-3 dies
Per tant passem d’una intervenció traumàtica com seria
l’amigdalectomia total a un
procediment
ambulatori
amb tots aquests avantatges
nombrats, i que a més es podria fer a qualsevol edat.

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS
ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS
RETARD DEL LLENGUATGE,
DE LA PARLA I
DE L’APRENENTATGE
ESTUDI I AVALUACIÓ
DEL VERTIGEN
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
PSICOLOGIA
TERÀPIES NATURALS
Av. Barcelona 168, baixos · 08700 Igualada · Tel. 93 804 74 64 · www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES
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Marcel Abat /
Pilot de ral·lis
Divendres, 18 de març de 2022

“El meu somni és arribar al
Mundial de Ral·lis”
Soc igualadí, 22 anys. Apassionat del món del motor, corro ral·lis. Soc Subcampió
del Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior de Ral.lies; també soc
Guanyador de la Selecció nacional V-Line; Campió de Catalunya Categoria V6 i
Volant Racc 2019 i 2020.

D

’on et ve l’afició del motor?

La passió que tinc pel món motor i els cotxes ja em ve
de petit, degut al meu pare. Amb ell també li agrada
molt, havia fet ral·lis del campionat de Catalunya i altres activitats relacionades, i m’ho ha transmès. Sempre l’acompanyava a
tot arreu, a veure’l als ral·lis que feia, ajudar-lo quan arreglava
el cotxe, etc...
I la competició? Comences ja des de petit?
No vaig començar massa aviat, el primer campionat va ser quan
tenia 9-10 anys, en un campionat de promoció que organitzava
el RACC, l’OpenRacc de Karting. Els anys posteriors ja no vaig
tenir l’oportunitat de competir però, sí que ho practicava com a
hooby, ja fos en kart o conduir en cotxe al circuit de Fast Parcmotor Castellolí, al qual els agraeixo molt i ho continuo fent
perquè a dia d’avui em continuen ajudant. Després, als 16 anys
vaig debutar al món dels ral·lis fent de copilot del meu pare, al
ral·li de casa (Ral·li Ciutat d’Igualada). Vaig fer diferents ral·lis
amb el pare fins que vaig complir els 18 anys que ja vaig poder
fer-ho però al volant. També va ser al ral·li Igualada del 2018.
L’any següent vam saltar al VolantRacc per poder continuar
aprenent, dins un campionat mític de Catalunya, monomarca
i que promociona als joves menors de 25 anys. Va ser un any
de molt aprenentatge i que vam obtenir diferents podis dins la
categoria júnior. L’any 2020 anàvem a repetir el campionat però
a causa de la pandèmia no es va poder realitzar. I l’any passat
vam sortir a córrer al nacional de França dins la Clio Trophy.
En quins campionats competeixes? Catalunya, estat espanyol? Europa?
Aquest any, competirem a la Clio Trophy de Terra a França,

dins el nacional de ral·lis de terra francès. També la vam disputar l’any passat, així que ja tenim l’experiència, coneixement del
campionat i del cotxe per posar-nos com a objectiu guanyar el
campionat. Sabem que no serà fàcil, hi ha molts pilots ràpids
però ho intentarem. Són ral·lis molt espectaculars on es gaudeix molt i sobretot es guanya molta experiència.
Com és la rutina d’un dia de cursa. Explica’ns-la una mica.
Els ral·lis que realitzem ja tenen dues etapes. La jornada comença bastant d’hora al matí ( 7:30h), primer apuntem les
notes dels trams de l’etapa, normalment tenim tres trams diferents per apuntar les notes. Una vegada acabem, tenim una
estona per repassar els vídeos dels trams, comprovar que tot el
que hem apuntat és correcte i no ens hem deixat res. Hem de
tenir en compte que tan sols tenim una passada per fer cada
tram, i per tant, les notes tenen un paper molt important. Després, ja comencem el ral·li en si i els trams es realitzen a doble
passada. L’endemà es torna a fer la mateixa activitat però en
trams diferents. Són dos dies molt intensos i cada detall és molt
important.
També és necessària una molt bona condició física, no?
Sí, la veritat que estar bé físicament et dona un plus i és necessari en aquests ral·lis de dos dies. Et permet i t’ajuda a rendir
al màxim nivell durant tot el tram cronometrat: els trams que
realitzem poden tenir fins a 20 kms, i per tant pot marcar diferències. Per sort, sempre m’ha agradat l’esport, de petit havia
jugat a futbol, també vaig fer atletisme gairebé fins als 18 anys i
no em suposa cap problema preparar-me físicament.
Com s’entrena la compenetració amb el copilot? Feu exercicis o activitats fora del cotxe per millorar-la?

És una part també molt important, al final s’ha de tenir una
confiança cega, perquè ens diu què és el que vindrà a continuació. I quan anem amb 5a a 160km/h (a vegades més) no es
pot dubtar.... Les notes i el copilot són una part molt important i que sempre m’ha agradat treballar-la. Per aquest motiu,
quan no tenim ral·lis, com que els reconeixents es fan a velocitat reduïda, anem per qualsevol carretera de corbes o camí i
apuntem els revolts, buscant una millor compenetració entre
nosaltres
Tens estudis relacionats amb la mecànica?
Des de petit, els meus pares em deixaven fer aquestes activitats
sempre que portés els estudis al dia. Una vegada vaig acabar
el batxillerat, tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada
amb el motor, vaig estudiar enginyeria d’automoció que la vaig
acabar el curs passat.
Un referent, un ídol?
Si penso en la meva infància, el meu ídol era Fernando Alonso,
somiava en ser com ell i estar a la F1. Avui dia no tinc un referent únic sinó que em fixo en tots el grans pilots: Alonso, Ogier,
Loeb i agafo les seves virtuts i punts forts.
Quin és el teu somni?
Sens dubte és arribar al Mundial de Ral·lis. Com he dit anteriorment, en aquest esport no depens només de tu ni del rendiment que puguis tenir quant a resultats, però ara que tinc
l’oportunitat de córrer, intentaré fer tot el que estigui a les meves mans, també amb la convicció de convèncer a nous patrocinadors per a aconseguir aquest somni.
Marc Vergés Albareda @marcverges8

El que s’explica “oficialment” acostuma a ser una “forma d’entabanar” i per això “els rumors” sonen a “creïbles”. Així es “buiden els
prestatges” dels súpers quan corre la brama d’una “vaga gegant de transport”, o “no es volen vacunes” perquè és un sistema de control,
o s’empassen les bajanades més grans quan venen “de font fidedigna”. Potser sigui una evidència de “credulitat humana”, però segur que
és “una resistència” davant les “decisions” dels poderosos. D’aquells que “disparen” la inflació. Que pugen els preus amb raons poc clares,
però amb “justificacions” versemblants. Diuen que la guerra fa que l’electricitat, lligada al preu del gas, “s’enfili pels núvols”, “fent d’or”
a les elèctriques. I semblant amb els preus del petroli. Uns “venen” que tot s’arregla apoderant-se dels bens dels “oligarques” i els altres,
quedant-se amb “la casa del veí”. Els “de sempre” s’aprofiten de la situació, on s’hi troben els que pateixen i, afortunadament, els que
miren d’ajudar, donant tot el que té, fins i tot la vida. En moments d’extrema dificultat es veu com és la Humanitat, que viu el dualisme
de veritats (poques) i de moltes mentides. Així, per a molts, els “rumors” acaben sent “les veritats”.

179€

des de
/mes *
última quota: 16.895,46€
entrada: 6.717,41€
Amb Renault Care 5: 5 anys de garantia, manteniment i assistència**

nou Renault Arkana: consum mixt WLTP (L/100KM) des de 4,8 - 5,9. Emissions WLTP 2C(O
g /km) des de 108-137 *oferta vàlida a la Península i les Balears dirigida a particulars i autònoms per a comandes fetes de l’1 al 31 de març d’un nou Renault Arkana lliurant
un vehicle usat a canvi, sempre que es ﬁnancin a través de Renault Preference amb RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Preu al comptat: 27.097,34€. exemple de ﬁnançament per al nou Renault Arkana Intens E-TECH Híbrid 105 kW (145 CV).
PVP amb promocions: 25.096,00 €. entrada: 6.717,41€ import a ﬁnançar: 19.803,08 €, en 36 quotes de 179 € al mes i una última quota de 16.895,46 €. Comissió d’Obertura (al comptat): 613,90 € (3,10%) interessos: 3.536,38 €. cost total del crèdit: .
4.824,77 €. import total degut: 23.953,36 € preu total a terminis: 30.670,77 €. TIN: 6,25 %.TAE: 9,22 %. El servei Renault Care 5 no forma part del cost del ﬁnançament a l’efecte del càlcul de la TAE. L’import a ﬁnançar inclou la protecció depagament obligatòria (674,49 €) i el servei Renault Care 5 opcional (750,00 €). Sistema d’amortització francès. L’oferta inclou IVA, impost de
**Renault Care 5 té 2 anys d’extensió de la
matriculació, transport, promocions ofertes per RENAULT. Permanència mínima de 36 mesos. L’import mínim a ﬁnançar serà el de major quantia entre 7.000 € o l’import de l’última quota. subjecte a un quilometratge màxim de 20.000 km/any. incompatible amb altres accions ﬁnanceres . el model visualitzat pot no coincidir amb l’ofert.
garantia sobre la legal, més 5 anys de manteniment i assistència, tot a partir de la data de compra o als 80.000 km (la condició que succeeixi primer).
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