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CARME / LA VEU 

La Intersindical Anoia i 
l’Ajuntament de Carme 
han anunciat un acord 

per coordinar-se i impulsar 
un espai al municipi per retre 
homenatge a la històrica figu-
ra de les setze teixidores que 
el 1882 van ser detingudes i 
empresonades. Des del sindi-
cat han volgut reivindicar el 
“lideratge femení” de les teixi-
dores i el “seu llegat històric en 
la lluita i la reivindicació per la 
millora dels drets laborals de 
les dones contra l’explotació 
que suposava el conveni labo-
ral del sector tèxtil de 1854”.
Ajuntament i sindicat s’han 
emplaçat a enllestir al llarg del 
2022 un nou espai en el terme 
municipal on es pugui conèi-
xer la història, reivindicar 
el paper sindical i homenat-
jar-les històricament com es 

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

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

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

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres s’ha 
recuperar la presen-
cialitat a la sessió 

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

Concurs de Pintura Ràpida 
Joan Campoy –que enguany 
arriba a la 34 edició-.
La unanimitat es va trencar 
per un punt, amb el nome-
nament de la regidora d’Edu-
cació, Susana Moreno, com a 
representant de la corpora-
ció al Consell Escolar del col-
legi Mare del Diví Pastor. Els 
regidors de l’oposició es van 
abstenir, excepte el regidor 
de Ciutadans que hi va votar 
en contra.
A l’hora de votar el conveni 
del Programa de Diversifica-
ció Curricular amb l’escola 
Mare del Diví Pastor, va tor-
nar el consens, que va seguir 
amb el conveni amb l’Institut 
Molí de la Vila per la cessió 
d’espais. Tal com va explicar 
la regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, “és important 
que seguim mantenint dife-
rents col·laboracions amb els 
centres educatius de la nos-
tra vila. Aquesta voluntat, 
ens permet poder disposar 
de més espais a la vila per fer 
activitats culturals, espor-
tives i educatives, així com 
seguir amb la lluita per la 
igualtat d’oportunitats entre 
els infants i joves del poble”.
Dins els punts de l’àrea de 
Governació i Hisenda es va 
començar aprovant l’incre-
ment de salaris per als tre-
balladors municipals, segons 

Retorna la presencialitat als plens municipals

LA BRUFAGANYA / LA VEU 

E l diumenge 13 de març 
tindrem l’oportunitat 
de complementar so-

bre el terreny la conferència 
que en Pau Gomis va fer el 
passat 6 de febrer a la Sala 
Gran del Castell de Santa 
Coloma de Queralt. 
En la xerrada del mes passat 
en Pau Gomis va explicar la 
formació del mon des dels 
seus inicis fa milers de mi-
lions d’anys fins a arribar a 
parlar de forma molt breu 
de la serra de la Brufaganya 
situada a un costat de la De-
pressió Central de Catalunya.
El dia 13, sortint des de la 
capella de les Fonts de Sant 
Magí, farem una passejada 
durant la qual el mateix con-
ferenciant ens explicarà so-
bre el terreny els diferents es-
trats que es troben a la zona 

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

Coneix la geologia 
de la Brufaganya

previsió recollida en els pres-
supostos generals de l’Estat 
per aquest any. Seguidament 
es va aprovar amb l’absten-
ció dels 3 grups de l’oposició 
la modificació de l’ordenança 
fiscal número 4, on seguint la 
directiva estatal es modifica 
l’impost sobre l’increment del 
valors dels terrenys de natu-
ralesa urbana.
El grup de Ciutadans es va 
abstenir en l’adhesió de l’Ajun-
tament al sistema central d’ad-
quisicions de béns i serveis de 
la Generalitat en totes les se-
ves categories de subministra-
ments i de serveis.

La sessió va aprovar unàni-
mement el marc regulador 
de les bases específiques per 
als ajuts socials d’urgència i 
els ajuts amb espècies. La re-
gidora d’Acció Social, Marta 
Alarcón, va insistir “en la im-
portància d’aquestes ajudes, 
en el moment actual”.
Abans dels precs i preguntes 
es va aprovar les bases regu-
ladores de les subvencions 
per a activitats organitzades 
pel jovent de la vila i es va 
presentar la proposta de les 
bases per fer uns pressupos-
tos participatius a Capella-
des durant l’actual exercici. 

Finalment, després d’un de-
bat sobre el procediment, 
es va aprovar amb l’absten-
ció de JxC i el PSC. Les ba-
ses recullen una partida de 
30.000 euros i un calendari 
on es detalla els períodes per 
presentar primer la inicia-
tiva, després les propostes, 
validar-ho tot tècnicament i 
procedir a votar els projectes 
presentants.
A precs i preguntes els regi-
dors i el públic que seguia 
la sessió des del Canal You 
Tube de l’Ajuntament de Ca-
pellades van poder fer arri-
bar les seves qüestions.


