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La Mostra Igualada retorna les arts
escèniques a teatres i carrers
PÀGINA 36 I 37

En els quatre
dies de certamen
es poden veure
una cinquantena
d’espectacles

L’alberg de Sant
Jaume de Jorba
acull refugiats
ucraïnesos

PÀGINA 22

Programadors
i companyies
celebren el retorn
a la presencialitat
Durant 4 dies del certamen es podran veure un total de 103 funcions / FOTO: Joan Guasch

Els serveis territorials de Salut i Polítiques
Digitals s’ubicaran a Igualada
Es preveu que la
implementació es faci
entre aquest any i el
proper
Les altres sis delegacions
es repartiran entre el
Vendrell, Vilanova i la
Geltrú i Vilafranca
PÀGINA 9 I 10

Igualada
tornarà a
tenir Mossos
d’Esquadra de
Trànsit
PÀGINA 11

Moixiganguers
descarreguen el
primer castell
de vuit de la
temporada en la
seva diada

PÀGINA 39

A L’ABRIL COMENÇA
LA CAMPANYA DE RENDA
www.gestjops.cat
hola@gestjops.cat
623 462 338

JA POTS DEMANAR CITA PRÈVIA
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L’EDITORIAL

La Vegueria i la Mostra

E

l vicepresident Jordi Puigneró i la consellera de
Presidència, Laura Vilagrà, acompanyats pel
delegat de la Generalitat i alcalde de Tous David Alquézar, els alcaldes de les quatre capitals
i els presidents dels Consells Comarcals, van presentar
el projecte de desplegament dels serveis territorials de la
Vegueria del Penedès. Més de disset anys de reivindicació de la ciutadania han calgut per arribar a aquest moment, que esperem sigui
l’inici d’una etapa de millor
desenvolupament de les
possibilitats de les comarques penedesenques. La
ciutadania està preparada i
no ha deixat mai de creure-hi. S’ha anat avançant,
malgrat totes les dificultats.
I com un exemple més de
les capacitats ciutadanes, aquest any torna la Mostra
presencial en el marc de la Capitalitat de la Cultura
Catalana que ostenta la ciutat d’Igualada. Tornarem a
gaudir i donar suport a companyies i programadors
després del parèntesi a que va obligar la pandèmia, que
ha servit per reinventar-se i millorar, tot fet amb l’afany
innovador que va lligat a l’èxit de qualsevol activitat. I
l’equip organitzador d’això en sap un munt. Hi ha una
programació que inclou un ampli ventall de disciplines

artístiques, com són el teatre, la dansa, el circ, la música, els titelles, els pallassos i les instal·lacions.
De nou funcionarà l’engranatge que ha fet de la Mostra un pol d’atenció ineludible per l’activitat de les arts
escèniques. Escoles, comerços i voluntariat s’afegeixen
a la qualitat i capacitat dels promotors, que aquest any
han recuperat la Llotja del Museu de la Pell com a un
nou espai de trobada per afavorir el networking, la formació i les contractacions.
Un altre aspecte important d’aquesta Mostra és el seu caire reivindicatiu. La icònica
imatge d’un cavall amb
tapa ulls quan, en els
temps que correm, es
necessita una visió de
tres-cents seixanta graus per estar atents a tot el que
ens envolta i tenir una mirada oberta i crítica per anar
sempre més enllà del que ens volen fer veure i pensar,
sabent llegir entre línies, captar suggeriments de gestes
i paraules, fetes amb enginy i intel·ligència. Són temps
d’atreviment, exigència i mirada lliure per superar prejudicis i dotar-se d’eines de transformació i d’inclusió
social. I aquesta setmana tenim dos bons exemples de
constància i fermesa cívica.

De nou funcionarà l’engranatge
que ha fet de la Mostra un
pol d’atenció ineludible per a
l’activitat de les arts escèniques

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Eloi Badia, regidor d’Emergència
Climàtica i Transició Ecològica de
l’Ajuntament de Barcelona, sobre la
decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’anul·lar
l’ordenança municipal que regula la
Zona de Baixes Emissions (ZBE) va
dir “La sentència ens ha causat sorpresa i perplexitat. Va en la direcció
contrària dels tribunals europeus,
que ens demanen què fem per millorar la qualitat de l’aire i que ens
demanen que justifiquem les moratòries de la Zona de Baixes Emissions. Ens jutgen dues vegades. Però
la sentència no és ferma i per tant
continua vigent.”
Pedro Sánchez, president del govern
de l’estat va dir “que precisament la

guerra a Ucraïna, el desafiament
tan gegant que suposa la invasió de
Vladímir Putin, fa d’aquest un bon
moment per tancar una crisi que
s’estava arrossegant des del 10 de
desembre del 2020, quan el Marroc
va suspendre de manera unilateral
la Reunió d’Alt Nivell (RAN)”
Josep Borrell, alt representant per
a la Política Exterior i de Seguretat
de la UE, ha dit que “Espanya no
contradiu la posició de la UE de recolzar una solució pel Sàhara en el
marc de l’ONU.”
Wang Yi, ministre d’Exteriors de la
Xina, i Ramtane Lamamra, el seu
homòleg algerià, han dit que “recolzen els esforços per una solució
justa i duradora basada en el dret
internacional i en les resolucions de
l’ONU pel Sàhara Occidental.”
Matthew Nicklin, jutge del Tribunal Superior d’Anglaterra i Gal·les,
va resoldre el 24 de febrer, la no
inviolabilitat del rei emèrit Joan
Carles I, entre altres consideracions deia que “Rebutjo el fet que,
malgrat la seva abdicació, gaudeixi
d’una posició constitucional a Es-

panya que li permeti mantenir-se
com a sobirà i tenir immunitat personal.” Per afegir “tenir immunitat li
permetria, per exemple, anar a una
joieria i emportar-se un anell de diamants sense pagar-lo i no poder-lo
perseguir per fer-ho”
Carles Puigdemont, president de
la Generalitat en l’exili, president de
JxC i del Consell per la República,
ha dit que “La llengua catalana és i
ha de continuar sent la llengua vehicular de l’escola. I no es poden obrir
més esquerdes que la debilitin.”
Luis Planas, ministre d’Agricultura, Pesca y Alimentació, ha mostrat
“preocupació pel impacte de l’aturada del transport en les empreses,
cal cercar la solució amb una bona
disposició constructiva per part de
tots, després de l’oferta molt sòlida
que el Govern va fer als transportistes. O intentem ponts o la situació es
posarà molt complicada.”
Lourdes Ciuró, consellera de Justícia, va dir que “el que no farem
nosaltres és autoexcloure’ns del
terreny de joc, perquè això ja va de
rivalitat política.”
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També ens trobaràs a :

PAU VIDAL

Roda el món i torna el mot

Vaga
Una manera útil d’aprofitar les hores que la vaga de professors ha deixat lliures (descomptant les dedicades a anar a la mani, no cal dir-ho)
seria endinsar-se en les interioritats
d’aquesta família verbal. Perquè us
asseguro que és ben entretinguda.
Començaré per dalt, per la mare, que
la cosa val la pena. I el primer que
diré és que de les dues grans branques en què es bifurquen els fills de
vacare, ‘estar buit, ociós’, és a dir, de
vagar, la nostra protagonista pertany
a la dels vulgars, que en total són una
vintena: vaga, vaguista, desvagat,
desvagament... Inclou un farcellet
de força poètics, vagarós, vagarejar
i vagareig (els vagarejos ociosos dels
poetes han donat grans versos a la
història de la literatura), que atenyen
el cim a mesura que el sufix s’enfila: vagarívol i vagarívolament. Ja
m’agradaria veure qui és el maco que
troba el context escaient per fer-ne
servir qualsevol dels dos.
Com és costum, també hi ha les ovelles negres de la família, que ningú
acaba de saber què volen dir: vagassejar (‘fer el dropo’) i vagatiu (sinònim del verdaguerià vagarós, és a
dir, ‘ociós o desocupat’). Ara bé, els
dos reis indiscutibles d’aquesta branca són el pejoratiu vagarro i el col·loquial vagància.
En realitat el primer és una mica
dubtós. El diccionari afirma que no
és del tot clar que derivi de vagar,
perquè els derivats amb el sufix -arro
es formen gairebé sempre sobre substantius, i suggereix que podria ser un
paral·lel d’abegot (abellot) i la variant bagot, amb canvi de b- per v- per
influx de vagar (en el sentit d’’errar a
la ventura’), verb adient per al mascle
de l’abella. Tenint en compte, a més
a més, que un bagot és un gotim de
raïm, disquisicions filològiques com
aquestes resulten una mica complicades per a nosaltres, certament, que
en matèria etimològica poder sí que
som una mica vagarros.
Quant al segon, vagància, temo que
paga la llufa d’haver estat considerat
un castellanisme (tal vegada per la
freqüència amb què sortia als tebeos
de Mortadelo y Filemón), perquè és
una paraula ben eixerida. Sorgeix, a
més, d’un adjectiu tan trempat com
vagant, també sinònim de vagarós
però amb més tirada a formar sintagmes. Així tenim el fantàstic clergue vagant, que designa els estudiants de mossèn que a l’edat mitjana
anaven fent el rodamon per l’ídem, i
els misteriosos béns vagants, ‘Que es
troben sense cap titular de domini’.
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Tecnologia i canvi

RAMON SANTACANA

La tribuna

Professor de la Providence University, Taiwan

V

ivim en l’època del canvi continu.
Les noves tecnologies possibiliten fer coses que dues dècades
abans ni tan sols hauríem somiat.
El món està cada vegada més interconnectat
i canvis en un lloc concret afecten les condicions de vida a la resta del planeta. Estem
tan ocupats a fer front a les noves situacions
que ens arriben que amb prou feines tenim
temps de mirar més enllà del futur proper.
És un fet que les noves tecnologies imposen
noves condicions de vida. És un procés que
no es pot aturar. És l’evolució de la humanitat. És clar que no es podrà parar, però ¿potser som meres marionetes a mercè de canvis
imprevisibles que imposa la tecnologia? ¿O
podem certament reconduir aquest procés?
La pregunta en definitiva és si l’ésser humà
té la possibilitat, i potser, l’obligació, de posar-se al comandament de la nau de la història i reconduir-la de manera que els canvis
que arriben creïn el major bé possible per a
la majoria de persones, que hi hagi el menor
nombre de perjudicats i que se salvaguardin
els drets humans.
Aquesta és ni més ni menys la qüestió que
mou la feina de l’ètica. L’ètica, en la seva versió utilitarista, proposa que en prendre una
decisió optem sempre per aquelles opcions
que beneficien més i al nombre més gran de
persones. Hi ha un altre sistema ètic, l’ètica
de principis que procura fer una verificació
de les opcions preses per veure si es respecten els drets humans i els principis bàsics
fonamentals com ara equitat, justícia, solidaritat, etc.
Proposem com a fonamental la qüestió ètica perquè tota llei necessita el seu temps per
idear-se, redactar-se, establir-se i fer-se ope-

rativa. En les èpoques de canvis, quan noves tecnologies es generalitzen ràpidament,
passa un lapse de temps entre el moment
que canvia la situació i el moment que s’estableixen les regulacions pertinents. És el
que passa en aquest moment amb les criptomonedes. Aquest temps obre la porta a tota
mena d’excessos o injustícies, que no es poden perseguir perquè simplement no estan
fora de la llei.

Per posar un exemple, imaginem que uns
laboratoris experimenten amb virus perillosos, que en cas que hi hagi una bretxa en els
protocols de seguretat, es poden estendre a
la societat i poden arribar a danyar l’estil de
vida humana al planeta d’una manera irreversible . Si en aquell moment no hi havia
lleis apropiades ni maneres de fer-les complir, no hi havia manera de prevenir aquests
danys irreversibles. Si a més a més l’ètica dels
científics que actuen i dels polítics que prenen decisions és feble, no hi haurà manera
humana d’evitar casos semblants.
La revolució de les tecnologies de la informació (IT per les sigles en anglès) que hem

Aniràs als actes de la Mostra Igualada?

#L’enquesta
de la setmana

Sí 50,5%

3

No 49,5%

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

viscut no és el final del procés de canvi, sinó
només el principi. Les IT possibiliten una
revolució en intel·ligència artificial, en biotecnologia i més concretament en la connectivitat del cervell humà. Per mitjà de
neuroimplants, d’aquí a molt pocs anys serà
possible connectar-se des del cervell directament a la web sense necessitat dels anomenats ‘smartphones’. El concepte de privadesa
i amb ell el d’identitat personal canviaran
dràsticament.
Deixarem que tots aquests canvis ens enxampin desprevinguts? La primera baula
per evitar-ho és reforçar la consciència ètica
de les persones i de les entitats, investigar no
només en noves tecnologies sinó investigar
en l’ètica de les noves tecnologies, desenvolupar currículums i sistemes d’ensenyament
perquè els estudiants entenguin la importància de l’ètica en la presa de decisions
professionals i que els nous investigadors i
desenvolupadors de productes (I+D) incorporin les disciplines ètiques com a condició
requerida en totes les seves activitats.
Recordem que la llei sol anar per darrere
dels fets, l’únic sistema que pot anar per
davant de les noves situacions, és una bona
consciència i forta disciplina ètica en els polítics, els investigadors i desenvolupadors de
productes, els consumidors i la societat en
general. Les universitats i altres institucions
d’ensenyament han de jugar un paper crucial en aquest cas. Des d’aquesta tribuna voldria fer una crida perquè als centres d’ensenyament mitjà i superior es desenvolupin
i implementin cursos d’ètica professional i
destini una part del pressupost de recerca
de cada departament a investigar l’ètica de
les noves tecnologies.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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JAUME MARFANY

President de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana

Que el consens no ens faci traïdors

L

a darrera sentència del Tribunal Suprem Espanyol
que imposa que el 25% de
la docència a Catalunya
sigui en castellà, ha acabat d’obrir
el meló de la situació lingüística al
Principat.
Parlem una mica de xifres, sempre
fredes, i intentem veure com hem arribat a la situació
actual. Fixem-nos en l’Enquesta d’Usos Lingüístics
de la Població que es fa cada cinc anys. La darrera
correspon a dades del 2018.
Resumint molt, i amb xifres arrodonides, un 73% de
la població sap parlar català i un 95% l’entén. Malgrat
aquest ampli coneixement a nivell oral, el català només és la llengua habitual d’ús en un 36% i només un
23% inicia una conversa en català. Només el 12% de
catalanoparlants mantenim la llengua en converses
bilingües.
La conclusió és força clara. A Catalunya, la llengua
no marcada, la llengua que els habitants d’un país fan
servir per defecte i que es prioritza en les comunica-

cions interpersonals, és el castellà.
Hi ha molts factors que ens han conduït fins a aquesta
situació que podem qualificar ja com “d’emergència
lingüística”. Entre altres, l’arribada massiva de gent
de fora de Catalunya durant el franquisme, quan no
disposàvem de cap tipus de mitjà ni tan sols perquè
aprenguessin la llengua. També, en el període del
2006 al 2016, Catalunya va rebre més d’un milió i
mig de persones vingudes de fora de l’Estat espanyol.
Persones de 187 nacionalitats i que parlen fins a 300
llengües diferents arriben al territori català.
La immersió lingüística que va tenir uns inicis esperançadors i, en molts casos, espectaculars, ha anat reculant amb els anys. La immersió a la Primària funciona prou bé. A partir, però de Secundària (12-16
anys) ja s’ha reconegut oficialment el fracàs, només
un 47% dels mestres reconeix fer la classe en català.
La resta és en castellà.
No tot, però, és culpa de l’Estat espanyol. No tot és
culpa dels altres. Els catalans tenim moltes mancances que, també, ens han portat fins a la situació actual.
Com a catalanoparlants tenim una bona part de cul-

pa en el fet que l’ús de la llengua hagi reculat tant en
els darrers decennis. Ens cal enfortir la nostra consciència lingüística, empoderar-nos individualment,
usar la llengua per tot i arreu i no canviar mai (o gairebé mai) de llengua.
Som els únics culpables? Evidentment que no. L’Administració (entenent com Administració la Generalitat, els Ajuntaments, les Diputacions, els Consells
Comarcals...) no han fet bé la seva feina.
Per intentar redreçar la situació actual ens calen moltes coses, individuals, col·lectives i, també, la implicació decidida de l’Administració en aquest Pla Nacional Per la Llengua que s’ha començat a engegar.
Un Pla Nacional per la Llengua que ha d’implicar
l’Administració en tot el seu conjunt, a totes les Conselleries de la Generalitat i a totes les regidories dels
Ajuntaments. Que impliqui també empreses i entitats. Un Pla que segurament arribarà amb molt de retard, però que si no el redactem, l’acordem i el duem a
terme no podrem de cap manera redreçar la situació.
I sobretot, transformant la frase de l’enyorat Jordi
Carbonell: “Que el consens no ens faci traïdors”.

COMISSIONS OBRERES

Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf

CCOO reclama la inclusió urgent de les treballadores de la llar en
el règim general de la Seguretat Social

D

imecres es celebrava el Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar. CCOO ha
denunciat reiteradament la situació de
desemparament de drets laborals d’aquest
col·lectiu. Aquesta realitat ha quedat palesa, un cop
més, el mes de febrer, quan el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea ha considerat que el sistema aplicat a
aquestes treballadores pel nostre ordenament jurídic és
discriminatori de manera indirecta per raó de gènere.
No cal dir que és un sector en què les persones treballadores en la immensa majoria són dones, i se les està
vulnerant un dels principis bàsics com és el dret a l’atur.
Per altra banda, cal valorar positivament que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi reconegut
aquest dies el dret al subsidi per a majors de 52 anys a

una treballadora de la llar.
En aquest context, CCOO lamenta la lentitud dels
diferents governs centrals en la ratificació del Conveni 189 de l’OIT, el que permetria a les treballadores
de la llar i cures accedir una prestació d’atur i altres
drets que les equipararien a la resta de treballadors/
ores. Cal posar en valor el recent anunci del Ministeri
de Treball per fer la ratificació, de manera urgent, del
Conveni, però caldrà esperar resultats concrets.
CCOO considera que l’aplicació de la reforma laboral
ha de millorar també les condicions laborals d’aquests
col·lectius, per exemple amb la supressió dels contractes d’obra i servei. L’increment del SMI també ha de
tenir un impacte positiu. Com no pot ser d’una altra
manera, el sindicat incidirà en les empreses per una

confecció dels plans d’igualtat que realment serveixi
per revertir les discriminacions laborals existents per
raó de gènere.
CCOO compta amb un servei d’assessorament integral i gratuït adreçat a treballadores de la llar i les cures (Servei d’Assessorament a Treballadores de la Llar i
les Cures), disponible també a l’Anoia. Està promogut
per la Federació del Hàbitat i pel Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya.
CCOO defensa que els espais de diàleg social de la comarca articulin propostes per millorar l’ocupabilitat,
la formació i la qualificació professional, amb mesures
que permetin aflorar economia productiva i contribuir a que aquestes dones treballadores puguin sortir
de situacions d’economia submergida.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

BIEL ROSSELL
El jove actor igualadí és un dels protagonistes de la nova sèrie que
TV3 va estrenar dilluns, “Cucut”, que és la continuació de la pel.
lícula “La vida de la Sara Amat”, protagonitzada per ell també.

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

FRANCESC MAURI

@jaumesingla

@MeteoMauri / AMIC

Cames curtes

Economia circular només de paraula

E

n català diem que “la
mentida té les cames
molt curtes”. La filosofia popular està
carregada de raó. Ens ho demostra, més sovint del que
sembla, la crua realitat. En
poso dos exemples ben clars... i ben recents.
La policia espanyola es va inventar uns “informes policiales” que va anomenar “Operacion
Volkov” que no valen ni el paper en què estan
escrits. La (in) justícia espanyola els dona per
bons i foren utilitzats per a fer una gran batuda en contra de líders i empresaris vinculats
d’alguna forma amb l’independentisme català.
La “perla” dels informes deia que Josep Lluís
Alay, en nom del president Puigdemont, havia
negociat amb Vladimir Putin l’enviament de
10.000 soldats russos a Catalunya per defensar
la declaració d’independència. El cas actualment continua judicialitzat, i de tant en tant la
premsa espanyola -més espanyola que premsa- ho torna a publicar, quan vol “despistar”
d’alguna de les barrabassades del Borbó.

Cap organisme jurídic espanyol
ni tampoc la premsa,
han desmentit el conte de fades dels
contactes russo-catalans. Ans al
contrari, els tornen a treure per tirar
merda contra Catalunya
La invasió russa a Ucraïna ha posat de manifest que si les tropes russes entressin dins
d’una frontera de l’OTAN, l’estructura militar
atlàntica respondria amb tota la seva potència
de foc. Tota vegada que Espanya forma part de
l’OTAN, queda clar que és totalment impossible que ningú es plantegi, ni teòricament, presència militar russa a Catalunya, en tant que
-ai làs- som part, jurídicament parlant, d’Espanya.
Cap organisme jurídic espanyol ni tampoc la
premsa, han desmentit el conte de fades dels
contactes russo-catalans. Ans al contrari, els
tornen a treure per tirar merda contra Catalunya, maniobra que els dona vots a les espanyes.
Un altre que té les potes curtes és un diputat
que diu ser independentista, que en entrar a
Las Cortes prometia que “només hi seré 18
mesos perquè després ja serem independents”,
i, de moment porta cinc anys en el càrrec i no
sembla que en vulgui marxar. No sols això,
sinó que recentment, s’ha apuntat a les mentides policials espanyoles, tot acusant dirigents
sobiranistes catalans d’haver visitat Moscú
“creient-se James Bond”. El seu partit no l’ha
fet rectificar, malgrat que, com demostra la invasió d’Ucraïna, és totalment impossible que
Catalunya rebi ajut militar des de Rússia.
Suposo que per coses així, és pel que els governs -també els autoanomenats progressistesaugmenten les despeses militars, en la mateixa
proporció que redueixen els pressupostos en
educació.
L’Estat ens vol ben ignorants, si no les seves
mentides, no podrien anar gaire lluny.

I

no pas de fets. Tots ens omplim la boca de coses que
cal fer i, sens dubte, l’economia circular no queda fora
d’aquesta roda. Economia circular
és un concepte del tot vell, no és
cap invenció moderna. Els drapaires eren, per exemple, uns clars exponents de l’economia circular.
Doncs bé, a Catalunya, com en altres indrets sobretot de l’Aragó o també el País Valencià, les restes orgàniques de la ramaderia són un problema
de primer ordre i
clarament identificat. També algunes
restes agrícoles o,
fins i tot procedents
de la indústria
agroalimentària.
Fa no gaire mesos,
un grup de 36 socis relacionats amb
aquestes activitats
portaven a terme el
més intel·ligent que
es pot tirar endavant. Tancar cercle
amb els purins i les
restes orgàniques
com a matèria primera de la planta
que evita empastifar el territori i, d’aquest residu
en fa gas. Un gas 100% aprofitable com a combustible. És la primera iniciativa a tot l’estat des del
sector privat.
És la planta de la Galera, al Montsià, però que tot
i haver lligat el març del 2021 la venda del gas a
Enagas, ha de deixar perdre el biogàs que produeix
perquè no l’autoritzen, de moment, a connectar-se
a un gasoducte situat a només un quilòmetre. Tenen el gas venut, però no el poden subministrar
perquè no disposen del permís per connectar-se a

una canonada situada a un quilòmetre de la planta.
L’empresa hi perd diners mes rere mes, i és que el
gas que crema la torxa d’aquesta planta té un valor de més de 100.000 euros mensuals. No obstant
això, la legislació estatal no regula la injecció de
plantes de biogàs i la Generalitat diu que no pot
autoritzar-ho perquè no té competències en la matèria.
Tot i això, no s’aturen i busquen alternatives per
vendre el gas i salvar el projecte.
Biometagás La Galera es planteja envasar el gas i
transportar-lo en camions, una alternativa més
cara i menys eficient, però que permetria al projecte
obtenir ingressos
i sobreviure. L’empresa Biometagàs
La Galera produeix
biometà a partir de
residus
orgànics
biodegradables, la
qual es tracta d’una
alternativa renovable als combustibles fòssils, amb
una
composició
similar a la del gas
natural, que es pot
injectar a les xarxes de gas o com a
combustible per a vehicles.
La producció de biometà a partir de residus de la
indústria agroalimentària permet tractar residus
contaminants i aconseguir-ne recursos energètics,
cosa que el converteix en una opció renovable i
d’economia circular.
Es tracta clarament, d’un d’aquells casos que clamen al cel en el fet que les normatives i lleis estan
obsoletes i l’enrevessada i lenta administració necessita agilitat immediata i determinació per part
dels legisladors i del poder executiu.

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

Aquest és l’estat en què es troba
la zona enjardinada de l’avinguda
Andorra d’Igualada.
Incivisme en estat pur.
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MyHome
MyHome

Per ﬁ, tot el que casa teva necessita,
en un mateix lloc
CaixaBank llança MyHome. Gaudeix de més tranquil·litat amb les assegurances de vida i
de llar i estrena televisor. I, a més, si contractes dos productes o més d’aquesta promoció,
t’emportes 50 € per cadascun en una TARGETA REGAL de ﬁns a

Per ﬁ, a casa. Per ﬁ, MyHome.
Informa-te’n a l’oﬁcina o a CaixaBank.cat
L’oferta de venda de MyBox Alarma i MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737 amb la intermediació de Wivai Select Place, SAU, Gran Via de les
Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció
i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’SAssegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el
Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir
per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. Els productes que inclou la promoció són: qualsevol producte ﬁnançat de televisors (s’exclouen de la promoció els productes
publicats com a recondicionats o d’outlet), portàtils, grans electrodomèstics, microones, puriﬁcadors d’aire, plafons fotovoltaics, vehicles d’ocasió o motos comercialitzats per Wivai Selectplace, SAU, o contractant les assegurances MyBox
Alarma Llar o MyBox Protecció Sènior, o les assegurances MyBox Llar o MyBox Auto, o les assegurances de vida MyBox Vida o Seviam Obert/Seviam Plus amb cobertura d’un préstec hipotecari. L’import de la prima se les assegurances MyBox
ha de ser d’almenys 20 € mensuals per als tres primers anys (36 mesos); és a dir, 720 € de prima per al primer període de l’assegurança. Tots els productes que inclou la promoció es contracten per separat i són independents entre si. Vàlid
exclusivament per a noves contractacions dels productes inclosos a la promoció que es facin entre el 4-4-2022 i l’1-7-2022. L’import de la promoció s’abonarà en una targeta regal per a persona física. El client obtindrà 50 € en una targeta
regal per cada nou producte contractat que compleixi les condicions de la promoció i amb una contractació mínima de dos productes. L’import de la promoció està subjecte als impostos, les retencions o altres recàrrecs vigents en la data
d’abonament de l’incentiu, com també a les limitacions i penalitzacions en cas d’incompliment de les condicions de la promoció. Promoció no compatible amb altres promocions. Consulta la resta de les condicions de la promoció, subscripció
i contractació dels productes en qualsevol oﬁcina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. NRI: 5179-2022/09681

Prensa comarcal A3 MYHOME VIDA CAT.indd 1
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Igualada
Junts i Som-hi pacten canvis en la recollida selectiva
REDACCIÓ / LA VEU

E

l regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament
d’Igualada, Miquel Vives, acompanyat del regidor
d’Igualada Som-hi, Quim
Roca, han anunciat aquesta
setmana un pacte de ciutat
que permetrà tirar endavant
la modificació de contracte
de recollida de residus implementant, entre d’altres actuacions, el porta a porta comercial, un augment dels dies
d’obertura de la deixalleria i
un reforç en la neteja i la recollida de voluminosos.
Vives ha explicat que aquesta
millora en el contracte permetrà “seguir la línia de la
feina feta en la recollida selectiva d’Igualada, que en els
quatre últims anys ha passat
del 27’5% al 38’2%”. El regidor ha posat d’exemple diverses campanyes impulsades des del departament de
Medi Ambient i Comerç com
les campanyes d’incentius i
bonificacions “Reciclos” o
“Mou-te pel zero” així com el
repartiment de bujols i bosses
per incrementar la recollida
a les cases i les campanyes de
civisme.
Vives ha assenyalat que cal
fer un pas més per continuar avançant i assolir les xifres
marcades des de la Unió Europea en la recollida selectiva
d’un 50% ara i un 65% el 2035.
Amb aquest objectiu en el ple
d’ahir dimarts es va aprovar la
modificació de contracte d’escombraries al ple que permetrà, ha assegurat Vives, “una
important millora de la sostenibilitat mediambiental i l’estalvi econòmic de 475.000€
l’any 2023 i 500.000€ el 2024.”
Per la seva banda, Quim
Roca,
regidor
d’Igualada Som-hi, ha exposat que
aquest acord per augmentar
la recollida selectiva d’Igualada “és una qüestió de ciutat i
no de partits i l’entomem com
a força que som amb vocació
de govern. Amb aquest acord
actuem en el context de lluita
contra l’emergència climàtica
i davant tots els requeriments
de la Unió Europea al respecte”.
A banda de la millora mediambiental i l’estalvi econòmic
que suposarà el canvi en la recollida porta a porta comercial, Roca ha volgut destacar

altres millores que s’inclouen en aquesta modificació
de contracte, com la revisió
dels barems de la taxa d’escombraries dels establiments
comercials que participaran
en el porta a porta o l’ampliació de l’horari d’obertura de
la deixalleria els diumenges al
matí. Roca ha assegurat que
aquesta “era una demanda de
molts usuaris i usuàries que
servirà per donar més facilitats a la ciutadania per utilitzar la deixalleria tots els dies a
la setmana”.
Implantació del Porta a Porta comercial
La implantació de la recollida porta a porta comercial
permetrà una millor classificació i separació dels residus
d’establiments grans productors. Es proposarà la recollida
als comerços en dies i hores
determinades les fraccions
concretes de: cartró, orgànica, rebuig, envasos i tèxtil sanitari. Ja s’ha fet una primera
reunió amb les associacions
de comerç per presentar el
projecte. La proposta s’ha fet
després de realitzar un estudi detallat per implementar
la millor opció pels diferents
comerços i també pels casos
especials com pot ser el Mercat Municipal.
A banda, la modificació del
Contracte de Recollida de
Deixalles també implica la
creació d’un servei de recollida d’esporga concertada,
nous serveis escombrada al
polígon, reforç de recollida
de voluminosos, el reforç de

dues escombradores que estaven malmeses perquè són del
2001 i l’obertura de la deixalleria els diumenges al matí.
Poble Actiu lamenta que el
pacte no soluciona la falta
de reciclatge
En el ple municipal de dimarts, Poble Actiu va atacar
el pacte que van anunciar el
govern municipal i Som-hi
per modificar el contracte de
recollida de residus i neteja
viària i el regidor Pau Ortínez va ser molt contundent
recordant que “no impulsar
polítiques valentes per augmentar el reciclatge suposa
un cost econòmic d’un milió
d’euros 1.000.000€ cada any
pel consistori igualadí i que
es necessiten polítiques perquè qui generi més residus,
més pagui”.
La candidatura municipalista ha remarcat que l’acord
preveu vuit modificacions
del contracte “que no serveixen per millorar la recollida
selectiva d’Igualada i només
dues propostes que serveixen per augmentar lleugerament el reciclatge”. Poble Actiu considera que és positiu
que s’hagi inclòs la recollida
porta a porta dels residus comercials i la recollida porta
a porta dels residus de poda,
però que aquestes propostes
no son suficients. Ortínez ha
recordat que les dades de reciclatge de la ciutat estan molt
lluny dels objectius europeus
de reciclatge. Com a exemple,
per l’any 2020 es marcava que
el resultat de recollida selecti-

va havia de ser del 50%, però
el resultat net a Igualada es
quedava molt lluny amb un
38%, amb un increment d’un
punt percentual respecte l’any
anterior, que consideren “una
vergonya”.
Cost d’un milió d’euros no
reciclar segons Poble Actiu
La candidatura municipalista
ha recordat que el pacte del
govern Castells i Som-hi és
molt poc ambiciós i ha afirmat que el cost econòmic
de no reciclar és d’un milió
d’euros cada any. Aquest cost,
segons Poble Actiu, és el resultat de la suma de la gestió
de la fracció de rebuig amb el
cost econòmic del transport i
el cànon per la deposició de
residus. Poble Actiu també
va recordar que “és una vergonya que els residus d’Igualada es transportin a l’abocador de Tívissa”, que es troba
a 150 km d’Igualada, perquè
suposa un cost econòmic i
ambiental molt considerable
per l’Ajuntament d’Igualada.
El regidor Pau Ortínez també va criticar que Fomento
és responsable tant del servei
com de l’abocador de Tivissa, i que per tant, mai estarà
interessada en millorar les
xifres de reciclatge, “ja que
guanya més diners quant més
residus es porten a Tivissa”.
Manca de planificació del
nou contracte
La candidatura municipalista va reclamar en el ple que
el govern Castells faci públic
l’estudi sobre el model de

recollida. Un estudi que va
proposar Poble Actiu en els
pressupostos del 2020 i que,
dos anys i mig després, encara n’esperen els resultats. Pau
Ortínez també va criticar
que a finals d’any finalitza el
contracte actual de gestió del
servei de recollida de residus
i neteja viària d’Igualada i
“el govern Castells no ha començat a parlar de quin model de recollida i de gestió
planteja”. Per això, des de Poble Actiu insisteixen que per
millorar el reciclatge cal canviar el model de recollida de
residus, passant d’un model
de recollida voluntària (amb
contenidors oberts al carrer)
a un model de recollida obligatòria (Porta a Porta o contenidors identificats). De fet,
el canvi de model de recollida de residus ja s’ha demostrat un èxit en una vintena
de municipis de l’Anoia, que
han doblat el reciclatge canviant el model, o en capitals
de comarca com Berga, on es
va passar del 35% al 70% de
residus reciclats quan la CUP
va implantar el Porta a Porta.
Propostes per afrontar
l’emergència climàtica
El regidor de Poble Actiu
va plantejar en el ple municipal les tres propostes que
aplicarien si governessin per
afrontar l’emergència climàtica. En primer lloc, plantegen un model de reciclatge
obligatori, sigui amb Porta
a Porta o contenidors identificats, per tal que reciclar
“passi de ser una opció a una
obligació”. En segon lloc, reclamen que el Porta a Porta
per residus comercials vingui acompanyat d’un sistema
de “Pagament per generació”,
perquè “qui més genera, més
pagui”. Consideren que un
sistema en què tots els comerciants paguin el mateix
no és just i que avançar cap
un model de recollida que
penalitza qui més genera i
bonifica a qui menys genera.
En tercer i darrer lloc, proposen abordar el debat sobre
el model de gestió tant de
la recollida de residus com
de la neteja viària i afirmen
que en moltes ciutats, quan
s’ha assumit la gestió pública
del servei de neteja viària, la
qualitat del servei ha millorat substancialment.
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El Govern desplega els serveis territorials al Penedès
Igualada, el Vendrell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú acolliran les seus de vuit departaments de la Generalitat.
Es posaran en funcionament entre
aquest 2022 i el 2023

E

l 2023 El Govern ha anunciat el desplegament
dels serveis territorials a la vegueria del Penedès. Entre aquest any 2022 i el 2023, vuit departaments de la Generalitat tindran seu a Igualada,
el Vendrell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú. La mesura dona, d’una banda, resposta a
la reivindicació històrica del territori i, de l’altra,
permet una interlocució més directa entre ciutadà
i administració, apropant la Generalitat al Penedès.
El desplegament territorial va ser anunciat pel vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, la consellera
de Presidència, Laura Vilagrà, i el delegat territorial
al Penedès, David Alquézar, en un acte el dia 30 de
març al Cava Centre de Sant Sadurní d’Anoia, que
va comptar amb la presència d’altres representants
de la Generalitat i del territori i en què es va posar
de manifest l’aposta decidida del Govern pel Penedès. Un Govern que té una visió de país sencer però
conscient que els matisos territorials permeten fer
les millors polítiques públiques per al ciutadà.

Vicepresident, consellera de Presidència i Delegat del Govern al Penedès

Pel que fa al calendari previst, en els pròxims mesos
es posaran en marxa els serveis territorials d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’Educació,
de Drets Socials i de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Mentre que entre l’últim trimestre
de 2022 i principis de 2023 entraran en funcionament les seus territorials dels departaments de Cultura, d’Economia, d’Empresa i Treball i de Salut.
El Govern de la Generalitat compleix així amb el
compromís adquirit a inicis de l’actual legislatura
de desplegar els serveis territorials tant a l’Alt Pirineu i Aran com al Penedès, les dues vegueries de
Catalunya on faltava tirar endavant aquest desplegament. L’anunci arriba després de nou mesos de treball conjunt de la Delegació del Govern al Penedès i
els diversos departaments implicats de la Generalitat
perquè aquest desplegament sigui una realitat.

La ubicació de les seus
Les seus dels departaments de la Generalitat donaran servei a una població de gairebé mig milió de
persones de l’àmbit territorial de la vegueria del Pe-

Vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, consellera de Presidència, Laura Vilagrà, delegat del Govern al Penedès, David Alquézar,
i les alcaldies de les quatre capitals de comarca: Igualada Vilanova, Vendrell i Vilafranca.

nedès. Aquest model de desplegament territorial descentralitzat s’ha tirat endavant amb el consens del territori i la complicitat de les capitals de comarca. I suposa
la redistribució dels efectius de la Generalitat per tal de
donar una resposta singularitzada pel Penedès.
Els vuit futurs serveis territorials del Govern al Pene-

dès s’establiran a les quatre capitals de comarca creant
un espai Generalitat a cada una d’elles. El departament
Vicepresidència, Polítiques Digitals i del departament
de Salut s’ubicaran a l’edifici IGNOVA a Igualada. Els
departaments de Drets Socials i d’Empresa i Treball seran a El Vendrell, a l’edifici de la Biblioteca Popular. Els
departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Cultura s’instal·laran al centre Àgora, de
l’Ajuntament de Vilafranca. I finalment, els serveis territorials d’Educació i Economia se situaran a Vilanova
i la Geltrú, en un espai d’oficines al carrer Josep Llanza
del municipi.

Fita i punt de partida

Foto de família de l’acte. Jordi Garcia / Departament de la Vicepresidència

La vegueria del Penedès és l’única nascuda del clam
popular i en resposta a les reivindicacions del municipalisme, la societat civil i els agents socials i econòmics del territori. En aquest sentit, el desplegament
dels serveis territorials de la Generalitat suposa una
fita important perquè el Govern respon una reclamació històrica. Però a la vegada és un punt de partida
per seguir fent camí per avançar cap a un desplegament ple del Govern al Penedès amb l’objectiu de ser
una administració més eficient i més propera al ciutadà. I per afrontar els reptes i les oportunitats que té
la vegueria per esdevenir un dels motors econòmics
del país preservant allò que la significa, el paisatge i la
qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
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El ple aprova les al·legacions al Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible
REDACCIÓ / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
d’Igualada del mes de
març ha aprovat les allegacions rebudes durant el
procés d’informació pública
en la redacció regidor del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible.
Aquesta setmana, el regidor
de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel
Vives, ha valorat molt positivament aquest pas endavant
cap a l’aprovació d’un document “que resol els problemes
del dia a dia dels igualadins,
i alhora permet la construcció – la visió- de la ciutat que
l’equip de govern vol, una
ciutat amable, amable amb
el medi ambient i una ciutat
pacificada i on conviuen els
diferents transports”.
El Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible és el document
bàsic per a configurar les estratègies de la mobilitat sostenible al municipi d’Igualada. Aquest document, que se
situa en el marc més general
del Pla de Mobilitat Sostenible de la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena, ha de ser
l’eina que permeti fomentar
uns desplaçaments més sostenibles i segurs al nostre
municipi ja sigui a peu, amb
bicicleta, transport públic o
vehicle privat.
El ple ha aprovat l’aprovació
el text refós, que no serà el
definitiu, que es fruit de totes
aquestes aportacions, esmenes i al·legacions. En concret
110 aportacions de les quals
s’han incorporat totalment
gairebé un 70%, parcialment
un 10% i s’han desestimat
un 22%. En molts casos es

desestimen perquè no formen part del PMUS (arreglar clavegueram), o per que
formen part de àmbits superiors (PMUS Conca d’Òdena
o superior). Amb tot, el pla
conté 8 àmbits, 59 propostes
i un pressupost estimat de les
propostes de gairebé 11 milions d’euros.
Igualada Som-hi: “l’aposta
per la sostenibilitat era nulla en la primera proposta
del govern”
El grup municipal d’Igualada Som-hi celebra que l’any
i mig de tramitació del Pla
de Mobilitat hagi servit per
capgirar la primera proposta presentada pel govern de
Junts on l’aposta per la mobilitat sostenible era “gairebé nul·la”. Un procés que ha
comptat amb la participació
de grups polítics i entitats.
La formació ha presentat 32
esmenes i 22 al·legacions als
diferents documents del Pla
perquè hi hagués una aposta clara per la construcció
d’una xarxa de carrils bicicleta i també de més eixos de
vianants.
El portaveu a l’oposició, Jordi
Cuadras, detalla que “les allegacions que hem fet al Pla
de Mobilitat i que han estat
acceptades anaven en dos
sentits i formen part del nostre model de ciutat i de municipalisme verd: que Igualada
tingui la seva primera xarxa
de carrils bici per connectar barris, equipaments i la
Conca i que s’ampliï la zona
pacificada al trànsit al centre
de la ciutat i es creïn eixos
pacificats als barris amb la
conversió de l’avinguda de
la Pietat a Fàtima, el carrer

Marc Castells, satisfet
pel desplegament dels
serveis territorials
REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés de l’anunci
d’aquest dimecres sobre el desplagament
dels nous serveis terriorials a
Igualada, l’alcalde Marc Castells ha valorat molt positivament la implementació dels
serveis territorials de Salut i
Polítiques Digitals i Territori. Castells ha recordat que ja
des del 2009 es reclamava que
s’instal·lessin delegacions de la
Generalitat a la ciutat, per fer
l’administració catalana més

propera.
En declaracions davant dels
mitjans, Castells ha volgut
agrair la feina de l’actual delegat del govern al Penedès,
David Alquézar, i també de
l’anterior, Pere Regull.
Els nous serveis territorials
s’ubicaran provisonalment a
Ignova i quan es sàpiga exactament el número de funcionaris que treballaran a Igualada
s’obrirà un concurs públic per
trobar l’espai més adequat per
acollir aquests treballadors.

de Masquefa a Set Camins i
el carrer de Pau Muntadas al
barri de Montserrat”.
Cuadras detalla que “la política del govern de Junts en
l’àmbit de la mobilitat és d’un
suspès total. Prova d’això és
que no han fet cap carril bici
ni cap carrer de vianants en
10 anys. Un fet inèdit i incomprensible si ens comparem amb les ciutats de tot
Europa. Que el govern no
hagi fet res, té conseqüències. Ho diuen les dades: en
aquests moments Igualada
és la vuitena ciutat de Catalunya amb més morts per

contaminació i hi ha atropellaments, alguns de mortals
com els dos que hi va haver
l’any 2019 la passeig.”
Per això, Cuadras reclama al
govern de Junts que comenci a aplicar el que marca el
Pla de Mobilitat perquè “la
ciutat no pot esperar més.
Canviar els nostres hàbits de
mobilitat no és una qüestió
de voluntat, de gustos o de
color polític, sinó que és una
qüestió de necessitat per a
tenir una Igualada més saludable i segura. Una Igualada
que faci olor a net”.
Igualada Som-hi explica que

“la lluita contra l’emergència
climàtica és global i local i
la mobilitat és un punt clau.
No entenem que el govern
de Marc Castells estigui encallat al segle XX quan estem
immersos al segle XXI. El Pla
que ha passat pel Ple, amb
les al·legacions dels partits i
entitats que han col·laborat
amb la seva tramitació, fan
que sigui un document que
vagi en la direcció contrària
a la que ha tingut el govern
durant els darrers 10 anys.
És una esmena a la totalitat
al que han estat fent fins ara”.

REDACCIÓ / LA VEU

entre colles i la Festa Major.
Eixos centrals que segons els
republicans “marquen la diferència en una bona planificació cultural”.
La directora, per la seva banda, va poder presentar les línies d’ajut que des de la Direcció General estan a punt
de convocar i va explicar
també la futura Llei del patrimoni cultural immaterial
català i de l’associacionisme
cultural que està impulsant el
Govern. Una nova normativa que s’adaptarà al concepte
més ampli i actual de patrimoni cultural immaterial i
que vol contrarestar les lleis
estatals, clarament centralitzadores. Alhora, també promourà el reconeixement, el
foment i la promoció de l’associacionisme cultural, així
com el seu treball en benefici
de les persones i de la societat. Finalment Moya es va
posar a “disposició d’Igualada i de les seves entitats per

tal d’ajudar en tot allò que sigui possible”.
Des d’Esquerra valoren molt
positivament la trobada cultural que va aconseguir-se
amb la reunió i consideren
que el govern de la ciutat està
“mancat de lideratge cultural”. Els republicans asseguren que continuaran debatent i organitzant trobades
amb els diferents àmbits i
que seguiran “promovent debats de ciutat”, tal com ja han
fet amb esports i educació.
En declaracions posteriors,
Enric Conill, va assegurar
que “Igualada la construirem entre tots, escoltant tots
els actors i tenint en compte
totes les veus”. Per finalitzar
el grup municipal d’Esquerra Republicana va assegurar
que està a la disposició de
les entitats, la gent i les associacions i que pròximament
anunciaran la data de noves
trobades sectorials.

Esquerra organitza una trobada amb
entitats i la Directora General de
Cultura Popular

O

nze entitats culturals d’Igualada van
ser presents la setmana passada a les cotxeres
de Moixiganguers, espai on
novament ERC Igualada va
acollir una trobada sectorial
tal com ve duent a terme des
de fa mesos. La directora general de cultura popular i associacionisme cultural de la
Generalitat, Adelaida Moya
Taulés, va ser present a la trobada i va participar-hi amb la
voluntat de “resoldre els problemes o dubtes que puguin
tenir les entitats culturals de
la ciutat ja que el nostre objectiu és servir a la cultura i
ser útils. Volem aportar, ajudar i facilitar la feina”.
L’eix central de la trobada
va consistir en debatre l’estat de la cultura de la ciutat
en àmbits com les activitats,
les subvencions, els equipaments, les col·laboracions
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Igualada recuperarà els mossos
d’esquadra de Trànsit que s’havien
eliminat des del 2016
“Si hi havia un accident a Pi-

REDACCIÓ / ACN

E

l Departament d’Interior recuperarà 49
agents de Mossos d’Esquadra en els sectors de Trànsit. El 2016 es va decidir que
de les 22 àrees de trànsit que
hi havia distribuïdes per les
comissaries del territori es
passés a 16. Així, 6 regions de
Catalunya van perdre els seus
agents de Mossos d’Esquadra dedicats al trànsit, entre
elles la d’Igualada. Això provocava, segons la conselleria,
que els agents convencionals
(els de l’Àrea Bàsica Policial)
haguessin d’atendre sovint
accidents de trànsit i no poguessin ocupar-se de les seves
tasques habituals. Després de
les queixes de les sis regions
afectades, on també hi ha
Olot, Sant Feliu de Guíxols,
Mataró, Mora d’Ebre i Montblanc, Interior ha decidit
recuperar aquests 6 sectors
de trànsit i els 49 agents que
s’havien perdut.
Segons ha explicat el departament d’Interior, la manca de
recursos econòmics que vivia
la conselleria al 2016, la impossibilitat de convocar noves
places d’agents i la necessitat

de cobrir altres prioritats, va
fer prendre la decisió d’eliminar 6 de les 22 àrees de trànsit
que hi havia en diferents comissaries del territori.
Aquestes unitats, cadascuna
de les quals tenia un nombre diferents d’agents en funció de les necessitats de cada
àrea, no es van suprimir de
cop sinó que es va decidir
que cada vegada que algun
dels seus agents abandonés
la unitat per la causa que fos,
no es reemplacés. Així, en els
últims anys s’han perdut 49
agents pertanyents a aquestes
unitats fins a fer-les gairebé
inexistents.
Les comissaries dels municipis esmentats van notar
aquesta pèrdua d’agents perquè al no tenir policies encarregats específicament de les
qüestions de trànsit, quan hi
havia un accident a la seva regió havien d’esperar a que hi
anessin els agents de trànsit
de la regió més propera, que
podien ser lluny i tardar molt
en arribar, o que hi anessin
els agents de seguretat ciutadana (els de l’Àrea Bàsica
Policial), que llavors deixaven
d’ocupar-se a les seves tasques
habituals.

era, la comissaria encarregada de gestionar la situació, la
d’Igualada, podia esperar a
que hi anés la de Manresa (a
40 km) o anar-hi ells mateixos (a 20 km). Però si hi anaven des d’Igualada, els que
hi anaven no eren agents de
trànsit sinó agents de l’Àrea
Bàsica Policial, que deixaven
de fer altres tasques”, ha exposat aquest dimecres el conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena.
Segons el conseller, aquesta
manca de recursos provocava
moltes disfuncions i els alcaldes dels municipis afectats es
queixaven de la situació.
Per això, Interior ha decidit
recuperar aquests sis sectors
de trànsit. Ho faran destinant
a aquestes àrees efectius de
nova fornada: tant dels que
estan ara mateix a l’escola
policial com de les 800 noves
places que estan convocades
per aquest any.
Elena ha explicat que és una
decisió que va en la línia del
departament de “fer una policia de proximitat” i que la
intenció és que aquestes 49
places es puguin cobrir ja en
els propers mesos.
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Aquest diumenge, nova Joventut programa tallers, cursos i
bicicletada reivindicativa nous serveis per aquesta primavera
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper diumenge 3
d’Abril a les 11:30h, es
tornarà a organitzar
una nova bicicletada reivindicativa per demanar una mobilitat més segura i sostenible.
Serà un circuit urbà, adequat
per a totes les edats, amb sortida des del Parc Central.
L’objectiu d’aquestes bicicletades, és reclamar a l’ajuntament d’Igualada “que potenciï la mobilitat sostenible i
segura, actualment la ciutat
d’Igualada té moltes carències no tan sols carrils bici, sinó
en mobilitat sostenible en general”.
És per això que es demana
millorar i incrementar els
carrils bici, carrils bici sense talls, incrementar els pàrquings per bicis i més segurs,
millorar la connectivitat amb

els principals equipaments
dins la ciutat, amb les escoles,
centres esportius, mercats,
nord i sud i també amb els
pobles i barris veïns...
Des de la seva constitució ara
fa uns mesos, Ciclistes Urbans d’Igualada, té com objectiu promoure i reivindicar
l’ús de la bicicleta com a mitjà
de transport urbà i interurbà,
aconseguint així millorar la
mobilitat urbana, fent-la més
segura, més sana, i contribuint a un benefici col·lectiu
i pel medi ambient etc...
S’organitzen periòdicament
bicicletada reivindicatives,
el BiciBús cada divendres,
tallers i altres activitats sempre amb el mateix objectiu.
També es va presentar un
Manifest per la Mobilitat sostenible i segura a Igualada, es
pot llegir i signar des de www.
ciclistesurbans.org.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Servei de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada ha presentat la
programació de primavera
estiu amb una oferta variada
de cursos, tallers i activitats
per a tots els cursos. El tret de
sortida d’aquesta nova programació serà el dia 9 d’abril
al Parc Central amb una jornada de Portes Obertes on
es podran provar totes les
activitats de manera gratuïta i després qui vulgui podrà
inscriure’s a la que més els
agradi.
La regidora de joventut, Carlota Carner, ha animat a tots

els joves de la ciutat a “participar d’aquesta activitat per
conèixer de prop les activitats
que es fan als equipaments juvenils de la ciutat”.
La nova programació inclou,
el curs de Director de Lleure,
una oportunitat única perquè els joves adquireixin una
formació molt demandada
en el sector, a un preu molt
competitiu i a la seva pròpia
ciutat. Durant la Setmana
Santa també es faran cursos
per crear aplicacions mòbils o anar en BTT, i cursos
diversos durant la primavera de manualitats, esports o
xerrades informatives També
es reactiva el punt de troba-

da de l’equipament juvenil la
Kaserna, amb els divendres
game, un espai per gaudir,
jugant i fent tornejos amb altres joves com tu.
Carner ha posat en valor
l’oferta per als joves que s’ofereix a la ciutat destacant el
fet que, a banda de la Kaserna, Igualada suma en aquesta
programació el nou equipament de Cal Badia. Un nou
espai que, segons Carner,
“ampliarà l’oferta de cursos
i tallers apropant-los a més
barris de la ciutat per fer que
tots els joves d’Igualada puguin participar activament
de l’oferta d’activitats programades per ells”.

Demà dissabte, taller gratuït de reparació d’aparells elèctrics i
d’arranjaments de roba al mercat
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dissabte 2 d’abril
tornen a Igualada els
tallers de reparació
d’aparells elèctrics; la Didaltruck i el d’arranjaments de
roba; el Reparatruck. Durant
tot el matí, de 10h a 13h, dues
furgonetes mòbils, preparades
per atendre a totes les persones que vulguin aprendre a reparar els seus aparells elèctrics
i/o peces de roba, s’instal·laran a l’aparcament exterior del
Mercat de la Masuca. Miquel
Vives, regidor de Sostenibilitat ha explicat que aquests dos
tallers ja van ser a la ciutat un
dimecres i van tenir una molt
bona rebuda. Per això ara tornen per segon cop en cap de
setmana. Vives ha explicat que
tallers com aquests se sumen
a altres activitats i campanyes
per sensibilitzar sobre la necessitat de reutilitzar, reciclar i
reduir els residus. Vives ha ci-

tat l’actual campanya d’informació i sensibilització sobre
no llançar tovalloletes al vàter
o la campanya de repartiment
de bujols i de bosses de reciclatge domèstic, a través de la

qual, a dia d’avui s’han repartit
1.528 unitats. Vives ha afegit
que “l’Ajuntament d’Igualada
treballa per fomentar la prevenció de residus i la sensibilització ambiental dos grans

reptes de la nostra societat actual per fer la ciutat més verda,
més amable i més sostenible.”.
Al Reparatruck s’ensenyarà als
participants a reparar els seus
artefactes espatllats per a evi-

tar que acabin en les escombraries abans d’hora, generant
residus. Els tècnics facilitaran
als qui s’acostin amb els seus
petits electrodomèstics, aparells informàtics i bicicletes
avariades tant les eines necessàries per a tornar a posar-los
en marxa com l’orientació i la
formació per a fer-ho. D’altra
banda, la Didaltruck, és un
vehicle amb una modista, les
eines i els mitjans necessaris
per poder portar a terme els
arranjaments o les transformacions. L’objectiu és promoure la reparació i la reutilització, fomentant el canvi
d’hàbits de consum per allargar la vida útil de la roba. Es
podran reparar o reconvertir
peces de roba amb l’ajuda dels
mitjans i els coneixements que
ofereix aquest servei mòbil.
Per aquest 2022 estan programades tres cites com aquesta,
la de dissabte i una altra el 18
de juny i el 8 d’octubre.
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El Consorci Sanitari desenvoluparà una plataforma digital de
formació en salut mental
REDACCIÓ / LA VEU

E

l projecte ePsychology
Academy, ideat de forma col·laborativa entre el Servei de Salut Mental i
Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i la Universitat Ramon Llull, ha estat
seleccionat pel Centre per a
la Integració de la Medicina i
les Tecnologies Innovadores
(CIMTI) com un dels projectes innovadors que ajudarà a
desenvolupar. Es tracta d’una
plataforma digital que permet
la formació de professionals
de l’àmbit de la salut mental
mitjançant l’anàlisi de casos
clínics, el seguiment d’intervencions de pacients i famílies,
i l’optimització de la prevenció
i detecció precoç de problemàtiques.
La plataforma comptarà amb
la presència virtual de docents
i supervisors que podran exercir docència i suport directe a
grups d’alumnes. Els continguts teòrics es complementaran amb atenció directa i
indirecta a pacients i famílies.

D’aquesta manera, s’analitzaran casos clínics, es dissenyaran intervencions preventives
i psicoterapèutiques i es faran
seguiments clínics. La plataforma està dirigida a professionals de la salut, especialment
d’Atenció Primària, i de professions dedicades al treball
comunitari. Es realitzarà una
primera prova pilot amb els
professionals del CAP Igualada Nord (Consorci Sanitari
de l’Anoia), que servirà per
proposar l’ampliació a la resta d’Àrees Bàsiques de Salut
de l’Anoia així com a d’altres
professionals vinculats amb
la salut mental (centres de
salut mental infantojuvenil i
d’adults, d’atenció a les drogodependències, hospitals de dia
en salut mental, servei de rehabilitació comunitària, serveis
socials, educatius, etc.).
Segons el director del Servei de
Salut Mental i Addiccions del
CSA, Dr. Josep Checa, “els Serveis de Salut Mental i Addiccions tenim un interès especial
en desenvolupar un model comunitari en salut mental, basat

en la col·laboració i el repartiment de responsabilitats. L’aliança amb els equips d’Atenció
Primària és bàsica, en aquest
sentit”.
Malgrat la formació telemàtica està molt estesa actualment, no existeix cap precedent pensat expressament per
als professionals comunitaris
en el seu propi lloc de treball.
Aquesta eina és, a més, especialment oportuna per salvar
les distàncies geogràfiques en
el període postpandèmic i en
l’àmbit rural.
Aquesta proposta innovadora ha estat seleccionada en
el marc de la Crida Repte del
CIMTI de l’any 2021, que estava centrada en salut mental,
amb l’objectiu d’atraure innovacions d’alt impacte i ajudar a
implantar-les al sistema sanitari i social perquè se’n pugui beneficiar la ciutadania. En total
s’havien presentat 38 projectes
en aquesta crida, dels quals se
n’han escollit 16 que passaran
a formar part del “Programa
Impacte”. Durant un any, fins
al març de 2023, el CIMTI,

a través d’aquest programa,
oferirà serveis en diferents
àrees que són essencials per a
la maduració i implementació
dels projectes. “El fet d’haver
estat seleccionats, de la mà de
dos equips d’experts en recerca
i millora tecnològica universitaris, ens ajudarà a optimitzar
la nostra posició per transmetre i compartir coneixements
i experiències, amb la intenció d’orientar la resolució dels
trastorns mentals i les situacions de risc que experimenta la
població”, explica el Dr. Checa.
El projecte ePsychology Academy ha estat desenvolupat
pel Servei de Salut Mental i
Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia, en col·laboració
amb la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de
l’Esport – Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i el Grup
de Recerca en Technology
Enhanced Learning (GRETEL) de La Salle (Universitat
Ramon Llull). Els principals
membres de l’equip són el Dr.
Josep Checa, la Dra. Anna Vilaregut, el Dr. Xavi Canaleta, la

psicòloga Sònia Torras i l’enginyer Eduard Martí.
El Centre per a la Integració
de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI)
El CIMTI és una iniciativa que
va néixer l’any 2016 per millorar, a nivell de país, l’índex
de transformació de la recerca científica en innovació. Es
presenta com un projecte que
busca aconseguir que l’excellència en la recerca es reflecteixi en una excel·lència en
innovació. Està al servei dels
emprenedors i del sistema català de salut i social.
L’any 2021, el CIMTI va obrir
dues Crides d’Innovació, dirigides a propostes transformadores en l’àmbit de salut i social, i una Crida Repte oberta
a projectes que donen resposta
a reptes específics. La temàtica
d’aquest repte es decideix en
col·laboració amb persones
expertes provinents d’agents
del sistema de salut i social i
l’any 2021 es va decidir que la
Crida Repte CIMTI se centrés
en salut mental.

Obrim al
migdia

Ulleres amb
vidres graduats*
antireflectants o solars
Esplugues Can Vidalet
Maladeta, 31-33
93 384 85 95
PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL DE 2022 O FINS QUE SE N’EXHAUREIXIN LES EXISTÈNCIES.
*Lents monofocals orgàniques 1,5 amb antireflectant en D.65 per a lents positives i D.70 per a lents negatives.
Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.
Lents monofocals 1,5 solars d’estoc en D.65 per a lents positives i D.70 per a lents negatives.
Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.

Ulleres amb
vidres
graduats
opticauniversitaria.com
antireflectants
o solars

45€

Finestrelles gualada - Carrer a t Ma , 2 - T. 93 8 3 21 77
Calle Laurea Miro, 4, Local P-1-27
93 689 94 93
opticauniversitaria.com
PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL DE 2022
O FINS QUE SE N’EXHAUREIXIN LES EXISTÈNCIES.
Lents monofocals orgàniques 1,5 amb antireflectant en D.65 per a lents
positives i D.70 per a lents negatives. Límit de graduació subjecte al quadre
de fabricació del proveïdor. Lents monofocals 1,5 solars d’estoc en D.65 per
a lents positives i D.70 per a lents negatives. Límit de graduació subjecte al
quadre de fabricació del proveïdor.

14

| IGUALADA

Divendres, 1 d’abril de 2022

L’atenció primària incorpora dues
nutricionistes a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Institut Català de la
Salut (ICS) a la Catalunya Central ha incorporat la figura del dietista nutricionista en el marc
d’un programa impulsat pel
Departament de Salut per
a la promoció de la salut.
Vuit nutricionistes ja s’han
integrat als equips d’atenció
primària del territori i treballaran donant suport als
professionals de medicina,
infermeria, pediatria i treball social, principalment,
respondran a consultes i faran atenció grupal. En l’àm-

bit comunitari, col·laboraran amb els equips de salut
pública i els altres agents de
salut.
A l’Anoia hi haurà dues professionals que donaran servei als equips de Capellades,
Igualada Urbà, Vilanova del
Camí, Anoia Rural, Piera,
Santa Margarida de Montbui, Calaf i Santa Coloma de
Queralt. Al Bages-Berguedà-Moianès, quatre nutricionistes per a quinze equips
de les tres comarques; i a
Osona n’hi haurà dues més
per als equips de Manlleu,
La Vall del Ges (Torelló), Vic
Nord i Roda de Ter.

L’objectiu d’aquests nous
professionals és promoure
activitats per potenciar els
hàbits i actituds de vida saludables, els canvis de conductes relacionades amb els factors de risc i el foment d’una
alimentació equilibrada al
llarg de les diferents etapes
de la vida, de manera individual, familiar i comunitària.
La gerent de l’ICS Catalunya
Central, Anna Forcada, ha
destacat que “era una figura
molt esperada pels equips
d’atenció primària i que han
de ser motor de canvi per
millorar la salut nutricional
de la nostra població”.

El Consell i la Kaserna assessoraran
sobre la tramitació de beques per als
estudis postobligatoris
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia i el Punt d’Informació Juvenil La Kaserna
de l’Ajuntament d’Igualada
sumen esforços per oferir
novament el servei d’assessorament i suport per a la tramitació de beques per estudis
postobligatoris 2022-2023,
adreçades a joves estudiants.
El servei s’oferirà del 4 d’abril
al 12 de maig i es durà a terme a La Kaserna, on s’habilitarà una sala amb ordinadors,
per tal que s’hi puguin fer els
tràmits de sol·licitud de les

beques, amb acompanyament
de professionals.
Poden demanar beques estudiants de Cicle Formatiu
de Grau Mitjà, estudiants de
Cicle Formatiu de Grau Superior, estudiants de Batxillerat, estudiants universitaris i
màsters, estudiants de PFIs,
estudiants de cursos d’accés
a cicles formatius i estudiants
d’Escoles Oficials d’Idiomes
La consellera de Joventut,
Feminisme i LGTBI, Carme
González, explica que “amb
aquest assessorament i acompanyament volem facilitar
l’accés als i les joves a aquests
ajuts, garantint que cap jove

deixi d’estudiar per causes econòmiques i que cap jove deixi
de tramitar-ho per qüestions
tècniques o de tramitació”.
Per acollir-se a aquest servei
cal demanar cita prèvia, contactant amb La Kaserna al 690
793 568 o amb l’Oficina Jove de
l’Anoia al 679 964 669. També
s’oferirà de manera descentralitzada en diferents municipis de la comarca i en aquests
casos, per més informació es
pot contactar amb el Servei de
Joventut del municipi o amb
l’Oficina Jove de l’Anoia.
Es pot consultar la informació
detallada al web:
www.anoiajove.cat.

L’Ateneu organitza
un espai de cohesió al
voltant del Procés
REDACCIÓ / LA VEU
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mb l’objectiu d’oferir
eines d’anàlisi, gestió
i transformació de
conflictes, l’Institut Català
Internacional per la Pau, en
col·laboració amb l’Ateneu
Igualadí, ha organitzat un
espai de cohesió a Igualada
per permetre el debat serè
entre persones amb posicionaments diversos al voltant
del procés independentista.
Entre els mesos d’octubre i
març s’han fet cinc sessions
de dues hores en les que han
participat tretze persones,
representants de la composició social i ideològica de la
capital de l’Anoia. Les sessions van tenir lloc el 27 d’octubre, el 10 i 24 de novembre
i el 15 de desembre de 2021 i
el 2 de març de 2022.
En les reunions es va promoure un espai de cohesió
amb la voluntat d’acceptar
els posicionaments polítics
diferents al propi, entendre i
comprendre els punts de vista dels altres sense renunciar
a les conviccions ideològiques pròpies.
Els participants en aquestes
sessions han estat representants de diferents sectors de
la societat igualadina: Xavier
Badia, Fina Castells, Carles
Cuerva, Antoni Dalmau, Òscar Jorba, Paco Nevado, Toni
Olivé, Josep Maria Ramonjoan, Mireia Rubio, Pilar Salat,
Alfonsa Santiesteban, Joan
Sellarès i Pere Joan Vinós.
Segons un dels participants,
el professor Xavier Badia, la
valoració general de l’espai
és molt positiva. “S’ha generat un clima de confiança
que mostra que es pot parlar
de temes difícils si es vol i si
es creen les condicions per
tal que això passi”, comenta.
“Em considero una persona
dialogant de consens, però
també, en el tema de país,
d’idees fermes. L’espai m’ha
donat l’oportunitat d’escol-

Entre els mesos d’octubre i març s’han fet
cinc sessions de dues
hores en les que han
participat tretze persones, representants de
la composició social i
ideològica de la ciutat
tar altres idees i de contrastar-les, i això, evidentment,
crea vincles d’empatia”, afirma Pere Joan Vinós, una altra de les persones que han
format part de l’experiència.
Un altre dels participants en
aquest grup va ser el polític
i escriptor igualadí Antoni Dalmau, qui va morir de
forma sobtada el passat 5 de
gener.
Un model a repetir
Aquest espai de cohesió dut
a terme a Igualada és una
iniciativa de l’àrea de treball
de l’ICIP ‘Diàleg social i polític’, que aposta per fomentar el diàleg polític a nivell
institucional, i també el diàleg social, en totes les esferes
de la societat.
Des de l’ICIP es vol promoure aquest tipus de sessions,
sempre que siguin sota la
demanda d’una entitat, ajuntament o grup de persones.
La iniciativa va sorgir a partir de la publicació del monogràfic de la revista Per
la Pau “Diàleg en societats
polaritzades” i la seva presentació, al desembre del
2019, a l’Ateneu Igualadí.
Aquell acte va reunir persones amb diferents perspectives polítiques amb l’objectiu
d’establir un diàleg sobre la
situació política i social a
Catalunya. El diàleg va ser
coorganitzat amb la delegació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a Igualada
i l’Ateneu Igualadí.

T’agradaria treballar els dies del Rec?
A Javier Simorra busquem personal
per l’espai del Rec, de l’11 al 14 de maig
Interessats enviar CV a
javiersimorra@lulaoutlet.com
663 204 133

IGUALADA |

Divendres, 1 d’abril de 2022

15

Primera Jornada de Recerca al Campus Universitari Igualada-UdL
REDACCIÓ / LA VEU
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l Campus Universitari Igualada-UdL va
celebrar la setmana
passada la 1a Jornada de Recerca, una jornada intensiva
de recerca amb més de trenta
professors i professores de la
Universitat de Lleida (UdL)
al campus igualadí que van
oferir 17 ponències científiques sobre diferents àmbits
de coneixement: Salut, Organització d’Empreses, Teoria
de Grafs, Economia Circular,
Enginyeria, Interacció Persona-Ordinador, Simulació i
Aprenentatge Col·laboratiu,
entre d’altres.
L’objectiu de la jornada era
difondre, tant dins de la mateixa comunitat universitària
com a tota la societat, la recerca que es desenvolupa al
Campus Universitari Igualada-UdL. També visibilitzar la
tasca dels investigadors i investigadores que desenvolupen aquesta recerca, i fomentar l’establiment de lligams de
col·laboració entre investiga-

dor/es del campus i altres entitats interessades.
Carles Capdevila, delegat
del rector de la UdL al Campus d’Igualada, i Olga Martín, vicerectora de Recerca i
Transferència de la UdL, van
inaugurar la jornada, que es
va dur a terme a la sala d’actes
del Pla de la Massa. Malgrat
que inicialment s’havia previst dur-la a terme de forma
virtual, finalment es va optar
per un format 100% presencial.
En paraules del delegat del
rector, Carles Capdevila,
“moltes vegades la societat creu que la missió de la
universitat és únicament la
docència. I aquesta idea no
s’ajusta a la realitat. La docència és una de les missions de la
universitat, i molt important.
És la transmissió del coneixement als nostres estudiants.
Però per poder transmetre el
coneixement, primer s’ha de
crear aquest coneixement. I
la creació del coneixement es
fa a través de la recerca, que
també és una de les nostres

missions”, va assegurar.
Capdevila també va destacar
una tercera missió de la universitat: la transferència del
coneixement. “La universitat
crea coneixement (a través
de la recerca), el transmet als

seus estudiants (a través de la
docència) i facilita que aquest
coneixement pugui ser aplicat a la millora i el progrés de
la societat en tots els seus àmbits -científic, social, tecnològic, salut, etc.”

La 1a Jornada de Recerca del
Campus Universitari Igualada-UdL va ser clausurada pel
rector de la UdL, el Dr. Jaume Puy, i el professor Sergio
Sayago, president del Comitè
Organitzador.

volcatbtt.com
Volcatbtt
@volcatbtt
@volcatbtt

IGUALADA| 14-17 ABR 2022
4 ETAPES · 204KM · 4.670M+
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El Consell Comarcal exposa
l’experiència del porta a porta al
Fòrum de Municipis d’Alcoi
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal de
l’Anoia ha participat,
aquest mes de març,
en el Fòrum de Municipis
celebrat a Alcoi, centrat en
l’“Intercanvi d’experiències
en gestió de residus domèstics i assimilables”.
En el marc d’aquest fòrum, es
van fer dues presentacions de
casos pràctics d’implantació
del sistema porta a porta, la
del municipi alacantí de Banyeres de Mariola i la de l’ens
comarcal, que va exposar
l’experiència d’Anoiaverda.
Els representants anoiencs
van explicar com funciona
el model combinat de por-

ta a porta i àrees tancades,
els serveis complementaris
que s’ofereixen, la tecnologia implantada en camions
i softwares, així com totes
les tasques d’educació i comunicació ambiental que es
duen a terme, tant durant la
implantació com en el seguiment posteriori, entre d’altres aspectes.
El vicepresident 2n del Consell Comarcal i responsable
de l’àrea de Sostenibilitat i
Territori, Santi Broch, afirma
que “des que l’Anoia va començar a adoptar el sistema
porta a porta hem millorat
notablement els índexs de
recollida selectiva i, allò que
sens dubte és més important,

Joan Maria Morros
continuarà al capdavant
del Col·legi de Periodistes

hem incrementat de forma
molt notable la sensibilització i la implicació de la ciutadania”.
Segons dades d’Anoiaverda,
l’any 2021 gairebé 6.500 habitatges en nuclis urbans i 2.100
en urbanitzacions ja s’havien
incorporat al sistema de porta a porta del Consell Comarcal i poc més de 1.000 funcionen amb àrees tancades. A
més, Anoiaverda també va
recollir els residus de prop de
700 grans productors.
Del total dels residus recollits, el 41% va correspondre
a orgànica, el 21% a fracció
resta, el 15% a envasos, el
10% a paper i cartró, el 10%
a vidre i el 3% a voluminosos.

REDACCIÓ / LA VEU
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l periodista igualadí Joan Maria Morros
Cuadras, cap d’informatius de RAC1 i Degà del
Col·legi de Periodistes des del
2019, ha revalidat el càrrec.
Morros ha encapçalat la candidatura “Som Periodisme” a
la demarcació de Barcelona.
La candidatura “Som Periodisme”, amb la proposta de
Joan Maria Morros com a
degà, ha presentat un total de
339 avals vàlids dels 207 que
necessitaven els candidats
al deganat. Morros és l’onzè
degà del Col·legi de Periodistes en els 36 anys d’història
d’una institució que representa més de 4.200 col·legiats.
Abans van ocupar el càrrec
els periodistes Carles Sentis, Josep Pernau, Salvador
Alsius, Montserrat Minobis,
Joan Brunet, Sebastià Serrano, Josep Maria Huertas, Josep Carles Rius, Josep Maria
Martí i Martí i Neus Bonet.

El traspàs de poders i de càrrecs entre l’actual Junta i la
nova Junta de Govern es farà
efectiu les pròximes setmanes.
Mar Martí, presidenta del
Col·legi a la Catalunya Central
Per la seva banda, la periodista, coordinadora de l’Agència
Catalana de Notícies a la Catalunya Central, Mar Martí,
serà la nova presidenta de la
Demarcació de la Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
La Junta, encapçalada per
Mar Martí, s’ha presentat per
defensar l’exercici lliure de
la professió, lluitar contra la
precarietat laboral i revalorar la tasca que duen a terme
els periodistes del territori.
El president sortint, Enric
Badia, s’ha mostrat molt illusionat amb el nou equip
i ha posat de relleu que és
“més jove, més femení i més
plural al territori”.

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.
Patrocinador oficial del C.F. Igualada
C/ de Ripoll, 31 Vic T. 93 889 00 26
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09
www.friotex.com

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2
S.A.T.

IGUALADA |

Divendres, 1 d’abril de 2022

CCOO atén més de 100 persones
durant 2021 al nou Espai Sindical
Obert
REDACCIÓ / LA VEU

C

madament el 25% amb la tramitació de l’IMV o la RGC.
En quant als perfils de persones usuàries del servei, i més
afectades socialment per la
pandèmia, destaca que el 70%
són dones majoritàriament
d’origen migrant amb treballs
de la llar i les cures, de manera que la bretxa digital s’està
convertint per aquest col·lectiu en un element que dificultat d’accés a drets bàsics, com
ara a l’IMV.
L’evolució del servei i les demandes en matèria de tramitació derivades de la transformació digital actual obliga a
transitar cap a una altra mirada al servei i transformarlo.
A partir d’això, CCOO ha generat l’Espai Sindical Obert
(ESO), definit com “una
oportunitat pel coneixement i
l’experiència”.
L’ESO està pensat per mantenir l’assessorament a la ciutadania vulnerable i, alhora,
com un espai a disposició de

COO va activar un
servei
d’assessorament, informació i suport, obert i gratuït adreçat a
persones treballadores, i a la
ciutadania en general, des del
primer confinament motivat
per la COVID19. L’objectiu
del sindicat va ser donar resposta ràpida a l’allau de consultes de tipus laboral i social
en un moment d’incertesa, de
fort impacte de la crisi a la comarca i de col·lapse de les administracions davant aquesta
problemàtica.
Les persones en situació de
vulnerabilitat
socioeconòmica tenen moltes dificultats
per completar de forma autònoma tràmits i sol·licituds de
prestacions que la situació de
pandèmia obliga a fer de manera preferentment telemàtica. Són gestions relacionats
amb el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), l’Ingrés Mínim Vital
(IMV), la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC), ajuts socials d’habitatge, beques i altres
tràmits escolars. Hi ha un risc
real d’exclusió, perquè moltes
vegades les persones no disposen d’equips informàtics o
no tenen prou coneixements
per utilitzar-los, entrebancant-se en temes com el DNI
o el NIE electrònics, els certificats digitals o, fins i tot, amb
l’idioma, en el cas d’algunes
persones migrades.
Pel que fa als tràmits atesos
per CCOO a l’Anoia, gairebé
el 65% estan relacionats amb
consultes i informes del SEPE
i el SOC,ai164847354415_Anunci_horitzontal_01_premsa.pdf
mentre que aproxi-
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93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com

La Veu i el Teatre de
l’Aurora renoven conveni

REDACCIÓ / LA VEU
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nicoop Cultural i Publicacions Anoia han
renovat el conveni
de col·laboració que permet
mantenir i fomentar els vincles entre ambdues entitats
anoienques, amb l’objectiu
d’oferir serveis als veïns i veïnes de la comarca i la divulgació cultural. El president
d’Unicoop Cultura, Lluís Segura, i la directora de La Veu,
Pia Prat, van ser els encarregats de ratificar el conveni.

L

2

28/3/22

15:19

Mitjançant aquest conveni La
Veu seguirà sent mitjà oficial
del Teatre de l’Aurora, de qui
s’oferirà tota la informació sobre els espectacles i actes que
s’hi duguin a terme. Per la
seva banda els subscriptors del
diari tindran les entrades al teatre a un preu reduït, sempre
que ho acreditin presentant el
carnet de subscripció. També
La Veu de l’Anoia efectuarà un
sorteig al mes, de dues entrades gratuïtes per a la representació del divendres.

Dos de cada tres
anoiencs ha llegit alguna
vegada La Veu de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

Empresa de treball
temporal i selecció
de personal

CY

K

l’afiliació per a la formació i
l’intercanvi d’experiències en
tramitació digital, on es facilitin eines de capacitació per
abordar la bretxa digital, no
només des d’una vessant personal o econòmica sinó també
formativa.
No obstant, la reivindicació
de CCOO continua sent la
de reforçar i incrementar el
finançament dels serveis públics per tal de garantir l’accés de tota la ciutadania, en
especial aquella més vulnerable, a l’Administració Digital,
incorporant la perspectiva de
gènere i polítiques eficients
per revertir desigualtats i canviar la difícil realitat socioeconòmica.
El servei d’assessorament, informació i suport és gratuït.
S’ofereix al local de CCOO
d’Igualada (Passeig Mossèn
Jacint Verdaguer, 50). Es pot
demanar cita a través del telèfon 93 377 92 92 o del correu
electrònic bllapag@ccoo.cat.
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’Associació Catalana
de Premsa Comarcal
(ACPC) ha publicat
aquesta setmana els resultats
de l’enquesta anual que fa per
conèixer els lectors de les diverses publicacions que en
formen part. En total, s’han
realitzant més de 35.000 enquestes telefòniques arreu
de Catalunya i aquelles que
s’han fet a l’Anoia han certificat que La Veu de l’Anoia
segueix sent un diari de referència a la comarca.
Així doncs, segons l’enquesta
de l’ACPC el 65% dels anoiencs ha llegit alguna vegada

La Veu, el que equival a més
de 80.000 persones, de les
quals 21.000 llegeixen la publicació setmanalment.
Pel que fa a les franges d’edat
i sexe, no hi ha grans diferències entre els lectors i en tots
els casos el coneixement del
mitjà ronda el 65%.
Segons l’estudi de l’associació de premsa comarcal, una
quarta part dels anoiencs ha
visitat alguna vegada el portal
veuanoia.cat. En aquest cas,
la franja d’entre 35 i 55 anys
és la que més visita la web. A
més, les xarxes socials de La
Veu acumulen més de 25.000
seguidors entre Facebook,
Twitter i Instagram.
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xarxes: El més destacat
www.veuanoia.cat
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#latevaveu
Setmana de @mostraigualada
Nervis, il·lusió i moltes ganes que, com cada
any, la ciutat s’ompli d’arts escèniques per al públic familiar. Gràcies a tota la gent que ho feu
possible. Artistes, programadors, periodistes i
públic: Igualada us espera.
Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel
He fet seguiment carrils bici, segur que ho ha fet
algú altre. Els carrils bici d’#Igualada no estan
interconnectats, són trams separats entre ells,
cal connectar-los per millorar la mobilitat.

1

El bus urbà d’Igualada modificarà el seu recorregut i
passarà per la Rambla Sant
Isidre

L’igualadí Biel Rossell protala licitació per a l’ús
2 Adelpunt
restaurant del refugi de 3 gonitza la sèrie “Cucut” que
La Tossa

s’estrena avui a TV3

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

#213 Gemma Boncompte Beltran

FOTO: Cesc Sales

Vaig néixer a Igualada el 17 de juliol de
1971. Estic feliçment casada amb el Jordi
i tenim dues filles precioses: la Berta i la
Carlota. Els meus referents són el meus
pares, que em van inculcar la cultura de
l’esforç. Els estic agraïda per la infància
feliç i els estudis que em van donar.
Sóc llicenciada en filologia anglesa. Sóc
professora d’anglès de vocació. He treballat
al Monalco; Escaem; Mare del Diví Pastor
de Capellades i des de fa 15 anys a l’Escola
Pia d’Igualada. Porto 27 anys envoltada
d’adolescents i m’encanta començar un
nou curs i intentar que els agradi l’anglès.
Les meves aficions són cuinar; ballar balls
de saló amb el meu marit; anar al gimnàs
i viatjar amb la família.
Del que estic més orgullosa a la vida és de les meves dues filles i el meu gran repte és
ser una bona mare.

Daniel Macia Marti @Macia_daniel
L’enllaç a la ronda sud d’Igualada destruirà una
important població d’orquídies! Sis entitats de
la Conca d’Òdena demanem interlocució amb
l’ajuntament i col·laborar en la planificació de la
mobilitat sostenible
IgualadaPelClima @PelClima
Deixar d’esperar el “moment oportú.” Amb el
que tinguis, amb el que sentis, amb el que puguis: Comença. Som-hi? Bon diaa!!

Maria José @majosevn
Una veritable joia de la ciutat, l’orgue de la Basílica de Sta. Maria d’#Igualada. Construït per
Miquel Bertran el 1912, un dels més notables de
Catalunya.

Pere Camps Oviedo @camps_oviedo
Estudiar economia política és sinònim de guardar tots els teus ideals en un raconet del teu cervell fins que passi l’examen

Maure @maure_1512
Hi ha dies que semblen absurds i que sumen
molta vida

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

Que les escoles de comarca de l’Anoia són capdavanteres a Catalunya pel seu nivell
d’anglès i tècniques d’aprenentatge.

#latevaveu

@ignasiizard

Marisa Vila @marisavilaber

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

@mostraigualada

@loqven_misojos
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ISMA 2000: Una empresa en constant
evolució i expansió en el sector.
Pioners en el paper de qualitat reciclat

Amb la col·laboració de:

Sector: Indústria paperera
Fundació: 1974
Ubicació: Mallorca, Igualada, La Torre

de Claramunt i Sant Joan de Mediona
Capacitat productiva: 30.000tn/any
Facturació: 20MEUR

www.ismaeco.com

L

’empresa d’origen mallorquí va fer un salt expansiu, destinant el
2012, gran part de la seva producció de paper a la Torre de Claramunt i Igualada. ISMA 2000 té diferents línies de producte. Visionaris del paper de qualitat amb material reciclat, la seva aposta
pel medi ambienta va ser guardonada el 2017 amb el premi CEPYME
Endesa a la sostenibilitat i eficiència energètica.

ment segueixen: recentment, han finalitzat tot el trasllat de la producció i
el producte final a la planta de Sant Joan de Mediona.
Tanmateix, Isma 2000 té diverses línies de producte. Per una banda, té producte
acabat que es distingeix entre gamma domèstica per a retail, gamma professional AFH i producte pel sector industrial. Per aquest producte acabat, l’empresa
té una gamma de productes que cobreixen totes les necessitats domèstiques
del paper tissú: paper higiènic, paper domèstic, tovallons, mocador de paper i
paper de cuina. Per a l’ús professional tenen paper de llitera, tovalloles i rotlles
per eixugar mans. D’altra banda, per al sector industrial, des d’Isma 2000 comercialitzen bobines jumbo i semiacabades per als convertidors.

Isma 2000 va ser fundada l’any 1974 gràcies a la iniciativa de Fernando
Luz -que actualment segueix sent el seu CEO- i es va dedicar inicialment
a les activitats de recuperació de paper i cartró a Mallorca. Quatre anys
després, en aquella mateixa planta va començar amb la producció i la
manipulació de paper tissú, amb la idea de fer un paper de qualitat amb
material reciclat, que era una idea pionera i innovadora al mercat d’ales- La sostenibilitat, el cuore business d’Isma 2000
hores.
La sostenibilitat juga un
Una empresa en constant creixement i expansió
paper crucial en aquesta empresa. “Cuidar el
Durant les següents dècades a la seva creació i fundació, el creixement de medi ambient està prel’empresa no ha cessat: “La primera gran ampliació es va fer a Mallorca, sent en totes les àrees”,
quan l’any 2006 es van adquirir noves parcel·les a Marratxí i Ses Veles. explica García. Des de
D’aquesta manera, vam aconseguir ampliar el negoci i augmentar la re- les matèries primeres,
cuperació i la producció de paper tissú reciclat”, explica Carles García, que totes procedeixen
membre del Consell Directiu d’Isma 2000. En aquest sentit, a la dècada de material reciclat, del
del 2010, l’empresa va traslladar gran part de la seva activitat a Catalu- bosc urbà que prové
nya. L’any 2012, va començar a funcionar la seva producció de paper de de punts de reciclatge
la Torre de Claramunt i Igualada, tot i que se seguia mantenint la planta de la ciutat; un sistema
de Marratxí com a centre d’aplec i gestió de residus pel seu reciclatge. d’aprofitament de recurDurant els anys següents, diverses inversions i reformes els van permetre sos que es concentra en
millorar la seva productivitat, la qualitat del producte i l’optimització dels la reducció, la reutilitrecursos. És el 2017 quan prenen la decisió de començar a comercialitzar zació i el reciclatge dels
la gamma natural d’Ismax pel consumidor, estant presents a les cadenes elements fins a aconsede tendències biològiques i al sector minorista. També van adquirir una guir el producte final,
planta i una nova línia de rebobinat a Sant Joan de Mediona. Aquell ma- ja que tots els productes
teix any els van guardonar amb el Premi CEPYME / Endesa a la sosteni- són 100% reciclats, fins i
bilitat i l’eficiència, tota una fita per Isma 2000. Les perspectives de creixe- tot el packaging”.
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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.

Hem anunciat una nova inversió a Catalunya. L’empresa catalana
Bold crearà 100 nous llocs de treball amb la posada en marxa d’una
planta de 2.500 m2 per al disseny i producció de bateries elèctriques
d’altes prestacions per a aviació i automoció d’alt rendiment.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

El cost de l’electricitat perjudica empreses i famílies.
Mesures que podrien ajudar:
-Posar topall al preu.
-Pujar impostos a elèctriques per a limitar l’excés de beneficis.
-Baixar impostos electricitat a consumidors i empreses

“Aquest any, l’IPC ha sofert un increment
que no es veia des de feia molts anys”

De fet, si llegim la llei, en cap moment estableix quant cal pujar la
renda ni quin és l’índex que ha
d’agafar-se com a referència, però
sens dubte el més utilitzat és el de
l’IPC (Indexi de Preus al consum).
L’IPC es publica en la web de l’Institut Nacional d’Estadística de forma
mensual i pren com a base els preus
dels productes més consumits pels
espanyols, la denominada cistella de
la compra. Així, si aquest resulta positiu, indica que els preus han pujat i
si és negatiu que aquests han baixat.

Para ESP (y para otros) UCR ha sido un poco como fue, en el 82,
para Mrs. Thatcher la Guerra de las Malvinas, la Falklands War.
Tras tres años en el 10th las cifras de económica de UK eran un
desastre; con la guerra todo eso se olvidó.

“La por de la tercera guerra mundial
és present”

La pujada de l’IPC:
Un malson per als llogaters

L

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Eva Remolina
Economista

a Llei d’Arrendaments Urbans és la norma que regula
tots els aspectes relacionats
amb els contractes de lloguer. Entre ells, un dels que causa
més controvèrsia és sens dubte el de
l’increment anual de la renda. Tant
és així, que en l’última dècada, el
seu article 18, que és concretament
el que regula l’actualització d’aquesta, s’ha vist modificat en nombroses
ocasions.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

ECONOMIA DE GUERRA

Aquest any, l’IPC ha sofert un increment que no es veia des de feia molts
anys i que encarirà de mitja, uns 40
euros el preu mensual del lloguer.
Hem de tenir en compte, que l’IPC
difereix d’una comunitat autònoma
a una altra, per la qual cosa pot haver-hi diferències notables entre els
preus de les diferents províncies segons a quina ens trobem.

L’actualització dels lloguers només
pot realitzar-se (en cap cas és obligatòria, encara que si l’habitual):
- Si han transcorregut almenys dotze
mesos des de la data de formalització del contracte o la seva renovació
- I que aquestes actualitzacions només poden aplicar-se a partir del
mes següent al qual ha estat comunicat al llogater.
Està prohibit fer-lo amb efectes retroactius.

U

na economia de guerra es
forma quan un país reorganitza la seva indústria durant els temps de guerra per
a assegurar que la seva capacitat de producció estigui configurada de manera
òptima per a contribuir a l’esforç bèŀlic.
En una economia de guerra, els governs
han d’assegurar-se que els recursos s’assignin de manera eficient per a secundar
tant l’esforç bèl·lic com les demandes
dels consumidors civils” (Callum Cliffe).
La guerra provocarà, provoca ja, una
crisi humanitària i econòmica greu, com
totes les guerres, però aquesta la tenim a
prop, amb el perill que s’enfrontin les
grans potències mundials, les que tenen
el botó vermell, i de fer-ho saltar tot pels
aires!
La por de la tercera guerra mundial és
present. Els 27 de la UE ja han començat
a aplicar l’economia de guerra. A l’estat
espanyol, Urkullu, president de l’autonomia basca, ja ha dit clarament que emprèn l’economia de guerra. Pedro Sánchez també n’ha fet esment, i així aniran
seguint totes les economies involucrades, directament o indirectament, en el
conflicte entre Rússia i Ucraïna.
En definitiva, l’economia de guerra és
l’autosuficiència, com s’entreveu en la
definició del primer paràgraf. No dependre de ningú és bàsic; en tot cas, que
depenguin de tu.
A nivell dels consumidors civils també

s’està establint l’economia de guerra, es
nota que s’estan reorganitzant per assegurar-se els recursos per la pròpia
supervivència; els supermercats estan
desbordats, s’acaparen queviures, l’oli
de gira-sol és ja un bé escàs, el paper
higiènic torna a esgotar-se… Però n’hi
ha prou en acaparar queviures? O en
abaixar la calefacció com ha dit el Sr.
Borrell? No. Els queviures acaparats s’esgoten, el gas serà escàs i car, i la inflació,
que sols es pot combatre amb la recessió
(Sala i Martín), farà difícil la compra
del dia a dia. És obvi que aquesta nova
situació posarà fre al consum desenfrenat per l’escassedat i carestia de tots els
productes, en especial els energètics i els
que depenen d’ells, com el transport; no
serà tan factible consumir lluç fresc de
Sud-àfrica, o anar de vacances a Nova
Zelanda...
La nova situació farà que les vacances
podrem fer-les a les platges de la costa
que tenim propera, amb un sol que enlluerna mitja Europa, o a la muntanya,
que també la tenim a tocar. El qui tindrà
un hort, un galliner, un parell de cabres i
llenya per escalfar-se serà afortunat, no
tan sols per ser autosuficient, sinó que, a
més, ho serà perquè podrà menjar sempre bé, bo, sa i coses de temporada, amb
tomàquets amb gust de tomàquet (“la
caseta i l’hortet” Francesc Macià).
Aplicant-te l’economia de guerra, no dependràs de ningú. Tot torna!
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Empleats administratius, personal de neteja i venedors de botigues, les ocupacions més sol·licitades per les empreses a l’Anoia
COMARCA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona
ha elaborat un rànquing
amb les deu ocupacions
més sol·licitades a la província
de Barcelona recollides al web
d’ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona. En concret,
a l’Anoia empleats administratius (8,78%), personal de neteja
(6,93%) i venedors de botigues
(6,25%) encapçalen les professions més demandades. A
la província de Barcelona, en
global, ocupen les tres primeres
posicions: empleats administratius (7,91%), personal de neteja
(7,78%) i peons de transport
(4,70%). Uns Serveis Locals
d’Ocupació que va assolir, l’any
2021, 31.486 insercions laborals, van atendre 100.406 demandants d’ocupació i van gestionar 18.683 ofertes de feina,
amb una taxa d’inserció laboral
que se situa així en un 22,2%.
Si s’analitza la comarca de
l’Anoia continuen la llista: treballadors que tenen cura de les
persones a domicili (4,73%),
peons de les indústries manufactureres (4,22%), monitors
d’activitats recreatives i d’entreteniment (3,38%), mecànics i
ajustadors de maquinària agrícola i industrial (3,21%), peons
del transport de mercaderies i
descarregadors (2,70%), agents
i representants comercials
(2,36%) i cambrers (2,03%). Pel
que fa a la província de Barcelona, venedors de botigues i
magatzems (4,55%), peons de

les indústries manufactureres (3,73%), cambrers (3,52%)
i ajudants de cuina (2,49%),
treballadors d’ajuda a domicili (2,38%), monitors (2,14%) i
altres professionals del treball
i l’educació social (2,05%) ocupen des de la posició quarta a la
desena del rànquing, que s’ha
elaborat en el marc del projecte
“XaloCompetències” que neix
amb l’objectiu de proporcionar
a la ciutadania informació rellevant i recursos sobre el mercat
de treball i conèixer així, un
major ventall d’oportunitats laborals.
“XaloCompetències” és un
recurs d’orientació per competències que aporta coneixement a les persones en procés
de recerca o de millora de feina
sobre les ocupacions i perfils
competencials més demandats
per les empreses de la província de Barcelona segons el Web
d’Ofertes Xaloc de la Diputació
de Barcelona. En concret, consta de tres eines: infografies de

les deu ocupacions més demandes a la província de Barcelona i
a les seves comarques, una guia
sobre les competències clau, i
unes fitxes ocupacionals per
descobrir, a través d’elles, quins
són els requisits i les competències sol·licitades en les diferents
ocupacions.
Actualment, la web de Xaloc,
impulsada per la Diputació de
Barcelona, gestiona diàriament
més de 1.000 ofertes i va rebre,
l’any passat, gairebé 4 milions
de visitants únics i va registrar
10,1 milions de pàgines vistes.
En el procés de construcció del
projecte s’ha comptat amb la
col·laboració de vint-i-un Serveis Locals d’Ocupació de la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (SLO) - Xarxa Xaloc, que
han aportat el seu coneixement
i experiència en els processos
d’intermediació dels seus municipis d’actuació.
Les insercions augmenten un
18% i la taxa d’inserció ho fa

Tercera convocatòria de pressupostos
participatius a la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

F

ins al pròxim 30 d’abril
tots els poblatans i poblatanes poden presentar de
manera individual o col·lectiva
les seves propostes per a prendre part de la tercera edició
dels pressupostos participatius
que impulsa l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt. Actualment, i un cop presentada
la convocatòria que disposa
d’una partida de 35.000 €, el
procés es troba en fase d’elaboració i presentació de propostes a través dels formularis que

es fan arribar a les llars de tots
els veïns i veïnes o al corresponent apartat de la plataforma
Participa 311.
Els projectes que es proposin han de complir amb una
sèrie de condicions com, per
exemple, trobar-se dins de les
competències municipals, no
superar el límit pressupostari
establert o complir amb criteris
de sostenibilitat. Un cop recollides les aportacions ciutadanes, aquestes hauran de rebre
la validació tècnica i seran publicades i donades a conèixer.
Finalment, totes les persones

majors de 16 anys del municipi podran votar un total de
3 propostes. Els projectes escollits seran aquells que rebin
més vots sempre que la suma
dels seus pressupostos sigui la
més propera al límit econòmic
establert.
En les anteriors ocasions en les
quals l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha dut a terme
processos similars, la població ha triat la instal·lació d’una
pantalla de cinema a l’Ateneu
Gumersind Bisbal i la posterior programació de cinema o
la millora del Camí de la Costa.

en un 7,5%
Segons la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme
i Comerç de la Diputació de
Barcelona, Eva Menor, «tot i la
davallada socioeconòmica motivada per la crisi provocada per
la covid-19, els resultats d’activitat durant aquest període han
registrat un augment del 17,8%
de les insercions i un 7,5% la
taxa d’inserció, respecte l’any
2020. Els SLO han mantingut
un nivell d’atenció tant a les persones com a les empreses força
intensiu ateses les circumstàncies, adaptant-se a les demandes
d’un entorn canviant, fet que
ha provocat la creació de nous
mecanismes i canals d’atenció
en un procés de transformació

digital dels propis serveis».
Els Serveis Locals d’Ocupació
(SLO), impulsats per la Diputació de Barcelona, són dispositius que els ajuntaments i altres
ens locals posen al servei de la
ciutadania per tal de millorar
l’ocupabilitat de les persones
que es troben en situació l’atur o
que volen millorar les seva ocupabilitat i establir vincles amb
les empreses per detectar-ne les
necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir
els perfils professionals que requereixen. Actualment els 148
Serveis Locals d’Ocupació que
utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc donen cobertura a
un total de 265 municipis de la
província de Barcelona.

22

| COMARCA

Divendres, 1 d’abril de 2022

La MICOD fa una crida a les empreses L’Alberg de Sant Jaume
de la Conca d’Òdena que necessitin
de Jorba acull refugiats
personal pel muntatge de fotovoltaiques d’Ucraïna durant unes
setmanes
CONCA D’ÒDENA / LA VEU

A

quest mes de març
ha arrencat el curs
gratuït de Muntatge i
manteniment d’instal·lacions
solars fotovoltaiques organitzat per la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena per tal de formar joves a l’atur en un sector
amb molta demanda al territori: les energies renovables.
De tots els candidats que s’hi
van presentar, es van seleccionar 14 joves d’entre 19 i 29
anys: onze nois i dues noies,
de diferents municipis de la
conca d’Òdena, concretament a Igualada, Vilanova
del camí, Santa Margarida de
Montbui, Òdena i la Pobla de
Claramunt. Tots ells tenen
una formació mínima d’ESO
i alguns han cursat, a més, cicles formatius de grau mitjà i
grau superior en Telecomunicacions, Electromecànica, Informàtica o Electrònica, entre
d’altres.
Les primeres dues setmanes
els joves han rebut formació
teòrica a les aules d’Ignova-Ocupació, i des d’aquesta
setmana i fins que s’acabi el
curs a finals del mes de maig
la formació té lloc a les installacions de l’empresa Saltoki a
Igualada, que col·labora desinteressadament en el projecte.
El curs forma part del projecte Conca Industrial 4.0 subvencionat per la Diputació
de Barcelona i inclou coneixements sobre la instal·lació,
muntatge, posada en servei, operació i manteniment

JORBA / LA VEU

L
d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint
la normativa vigent. En total,
260 hores de formació tèorico-pràctica en un sector, el de
les energies renovables, que
està en ple creixement.
El curs ofereix també formació complementària sobre
intel·ligència emocional i accions de suport per a la inserció laboral dels alumnes,
com tutories i speed dating
amb empreses de la Conca. A
més, diverses empreses ja han
mostrat la seva predisposició
per acollir alumnes en pràctiques no laborals un cop finalitzada la formació.
En aquest sentit, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
fa una crida a les empreses de
la comarca que puguin estar
interessades en acollir alumnat en pràctiques. Només cal
que es posin en contacte amb
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena al correu concaindustrial@micod.cat i rebran

informació sobre les pràctiques no laborals així com el
procediment i els ajuts a la
contractació de joves menors
de 30 anys en situació d’atur
en cas que vulguin contractar
els joves un cop finalitzat el
període de pràctiques.
El Programa Conca Industrial 4.0, organitzat per la
MICOD i subvencionat per
la Diputació de Barcelona, es
focalitza en el sector industrial, un sector molt rellevant a
la Conca d’Òdena que actualment té molta mancança
de personal de la figura de
l’aprenent qualificat. Aquest
programa, que arriba a la
seva 2a edició, vol promoure
la competitivitat de les indústries i donar resposta a les seves necessitats tot capacitant
a les persones joves, futures
treballadores, perquè es puguin dedicar als diferents sectors industrials del territori,
que suposen un volum molt
important d’empreses, llocs
de treball i facturació.

’Alberg de Sant Jaume
de Jorba s’ha coordinat
amb Càritas, el Bisbat
de Vic i Creu Roja, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Jorba, per acollir
durant les properes setmanes
refugiats desplaçats per la
guerra a Ucraïna. Els ucraïnesos que van arribant a
l’alberg jorbenc que gestiona
Mossèn Enric s’hi estan uns
dies abans de desplaçar-se
allà on se’ls ubica de forma
més permanent.
Aquest cap de setmana han
arribat a Jorba unes 75 persones, 40 de les quals van
marxar cap a València des-

prés d’un àpat, mentre que la
resta es quedaran a l’alberg
els propers dies. L’Ajuntament ha habilitat el centre de
dia del municipi perquè els
infants puguin fer activitats
que organitzen voluntaris de
Creu Roja i Càritas.
L’Ajuntament de Jorba ha
agraït la seva tasca en aquest
acolliment a Mossèn Enric,
a Càritas i a Creu Roja, així
com a tots els voluntaris del
municipi que han ajudat
d’una manera o una altra.
L’Ajuntament també ha demanat comprensió als veïns
del municipi per les possibles afectacions que tinguin
talls com els que s’han fet a
la plaça aquests dies.

Castellolí instal·la un contenidor per a roba usada a la plaça
de les Escoles Velles
CASTELLOLÍ / LA VEU

C

astellolí disposa des
d’aquesta
setmana
d’un contenidor per
a roba usada a la plaça de les
Escoles Velles, on els veïns i
veïnes podran dipositar peces de roba (de vestir i de la
llar), sabates i complements
en desús als que se’ls donarà
una segona vida a mans de
persones amb pocs recursos.
L’Ajuntament i Solidança
Treball han signat un conveni per a la instal·lació

d’aquest contenidor al municipi de Castellolí sense cap
cost per a l’entitat, que serà
l’encarregada de la recollida
de roba -amb una freqüència
mínima quinzenal- i el manteniment del contenidor. El
document va ser aprovat per
unanimitat de tots els grups
municipals en el Ple del passat 10 de març.
L’acció forma part del Programa Roba Amiga, que té
com objectiu la creació de
llocs de treball d’inserció sociolaboral mitjançant la cor-

recta gestió del residu tèxtil.
A dia d’avui ja hi ha més de
1.700 contenidors taronges
repartits per tot el territori
català en més de 450 municipis que permeten dur a
terme recollida selectiva de
roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils
per a la seva revaloració a
través de la reutilització i el
reciclatge.
La regidora de Benestar Social i Família de Castellolí,
Carla Peña, valora positivament la iniciativa ja que

permetrà “donar una segona
vida a la roba usada” i explica que “quan ens vam presentar a les eleccions ho vam
fer amb el compromís de
col·laborar amb entitats solidàries, i és en aquest marc
que hem signat el conveni
amb Solidança”. Això va en
la línia de la recaptació solidària “que es fa en tots els
esdeveniments i actes que
organitza l’Ajuntament de
Castellolí” i que es destina a
entitats i causes benèfiques,
recorda Peña.

COMARCA |

Divendres, 1 d’abril de 2022

23

Matinal de marxa nòrdi- Vilanova estrena la seva primera illa
verda al carrer Alba, al barri de La Lluna
ca al Parc Fluvial
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l cicle de caminades de
Marxa Nòrdica de la
Diputació de Barcelona arriba aquest diumenge 3
d’abril a Vilanova del Camí.
És una activitat oberta a totes
les edats i l’objectiu és passar una matinal entretinguda i saludable. Des d’Esports
Vilanova animen tothom a
participar-hi. A més inclourà jocs i activitats per als més
menuts.
La sortida serà des del Parc
Fluvial de Vilanova del Camí
en dos torns: o bé de 9 a 12:30
h o bé de 10 a 13:30 h. En
aquest segon torn podran
participar els infants.

També hi haurà dos recorreguts a triar: un de 7’8 km i un
altre més curt de 4’3 km.
L’activitat inclou el préstec de
pals i un taller d’iniciació i escalfament per a qui ho vulgui.
La proposta forma part d’un
cicle de caminades de la Diputació de Barcelona que
compta amb la participació
d’una desena de municipis.
Són caminades a l’abast de
tothom i s’organitzen amb
l’objectiu de fomentar l’activitat física en espais naturals
de la província de Barcelona,
a través de la pràctica de la
marxa nòrdica.
Les inscripcions gratuïtes es
poden fer al web d’Esports de
la Diputació de Barcelona

El cementiri municipal
serà més accessible

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquesta setmana s’ha acabat
una altra de les actuacions
emmarcades en el projecte Vilanova Natura, l’illa verda del
barri La Lluna. Un projecte
en el qual hi han treballat conjuntament les brigades de jardineria i obres i que ha transformat un espai degradat del
municipi.
Amb aquesta actuació s’ha dignificat la zona i s’ha fet una neteja considerable de l’espai on
s’hi havia acumulat tota mena
de residus: papers, plàstics i
restes de runa entre altres.
Les brigades hi han fet un carril de servei per poder entrar
amb maquinària i fer la poda
dels arbres de manera senzilla i
també han creat un accés amb
escales perquè el veïnat hi pugui transitar sense perill. Així
mateix, s’ha arranjat també

H

a acabat la primera fase de les obres
d’accessibilitat al cementiri municipal. Les obres
han servit per crear diferents
passadissos que faciliten l’accés
de les persones amb mobilitat
reduïda o els vehicles amb rodes, com els cotxets infantils.

Aquests passadissos de formigó imprès tenen un metre i
mig d’amplada i ja són transitables.
Les obres d’accessibilitat continuen perquè en total es construiran més de 400 m2 de superfície. L’execució de les obres
va a càrrec de l’empresa Formigons Vilanova i tenen un pressupost aproximat de 20.000 €.

pintura. També queda pendent
la senyalització que identificarà la zona com a illa verda i les
seves normes d’ús.
Des de la brigada de jardineria
destaquen que aquesta illa
acollirà diferents espècies noves per observar la seva evolució i l’adaptació al terreny.

Activitats per a joves a Can Muscons
VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

l’espai que hi ha al costat de la
parada del bus, que ha quedat
molt espaiós; s’ha netejat la vorera i s’ha col·locat una tanca,
per separar la zona verda de la
zona de pas.
Aquesta tanca s’ha recuperat
de l’antiga plaça Picasso i encara manca donar-li una mà de

Els dimarts continuen les
partides de ping-pong amateur que ja es van duent a terme gràcies al suport del Club
de Tennis Taula de Vilanova
del Camí. Els i les joves aprenen les estratègies per perfeccionar la tècnica de la mà dels
professionals del club. Una
altra activitat que continuarà
durant el mes d’abril són les
sessions de “Jocs cooperatius”.
Els joves aprenen a través de
diferents activitats de Team
Building, que consta en fomentar la importància de
l’equip a l’hora d’aconseguir
objectius. Aquesta activitat

ajuda a millorar les relacions
interpersonals i l’autoconcepte personal.
Els divendres ens plantegen
un taller de “Creps” per acabar la setmana amb una dolça
activitat gastronòmica on els
joves cuinaran el seu propi
berenar.
Durant la Setmana Santa, ens
plantegen, dos tallers creatius.
El primer serà el 13 d’abril a
les 17:00 h i sota el títol, “Hi
posem ous per Pasqua” es decoraran ous amb diferents estils. En la mateixa línia, el 15
d’abril a les 16:00 h, es durà
un altre taller creatiu de confecció d’un clauer de pell amb
la forma que cadascú esculli.

També aquest mes d’abril, es
es faran els tallers de suport
a la tramitació de beques a
estudis postobligatoris, on joves i famílies reben el suport
dels i les professionals de joventut per a tramitar la seva
beca. Els tallers es duran a
terme el 6, l’11 i el 25 d’abril
i cal demanar cita al 679 964
683.
I com ja és habitual, durant
tota la setmana, de 16:00 a
19:00 h, ofereixen l’espai d’assessories individuals per tal de
resoldre aquells dubtes en els
diferents àmbits que concerneixen la vida de les persones
joves (acadèmic, laboral, mobilitat internacional, salut...).

Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres
HORARI:

De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00
Diumenge de 10:00 a 13:00
(Diumenge només de març, abril, maig i juny)

◆ Disseny i construcció de jardins
◆ Arbres exemplars i arbustos
◆ Planta vivaç i de temporada
◆ Bruc, terres, jardineres i complements
◆ Manteniment de jardins
◆ Poda d’arbrat

PER A MÉS INFORMACIÓ Segueix-nos!
666 468 786
rosetjardins@rosetjardins.com roset_ jardins
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S’aprova el Pla Local de Primeres construccions de naus al
Joventut 2022-2025
polígon “Els Plans de la Tossa”
MONTBUI / LA VEU

D

ijous passat es va
aprovar per unanimitat el Pla Local de Joventut de Montbui 2022-2025.
Aquest document estratègic es
va elaborar a finals del 2021, i
és l’eina de planificació estratègica dels pròxims quatre
anys per impulsar les polítiques de joventut al municipi.
Com va explicar el regidor de
Joventut i Esports montbuienc
Joel Serrano, “aquest Pla atén
les necessitats reals del jovent
de Montbui per donar veu a
aquest sector de la població i
aconseguir que s’impliqui en
la vida del municipi”.
L’objectiu de la implementació
del Pla és garantir l’accés dels
joves als recursos i serveis que
ofereix Montjove, i crear també noves estructures perquè
el jovent pugui desenvolupar
el seu projecte de vida a Santa
Margarida de Montbui.
El Pla, que compta amb tres
eixos, s’ha creat mitjançant
sessions participatives i enquestes al jovent.
En primer lloc, es consolida
una estructura bàsica de treball i es promouen les polítiques de joventut al municipi
per esdevenir un espai de referència per la població jove.
En segon lloc, s’ofereixen recursos formatius, ocupacionals i d’acompanyament als

joves per garantir la igualtat
d’oportunitats. Finalment, es
promou la participació juvenil mitjançant espais de lleure, cultura i esport i oferint
espais, com la Comissió Jove,
on puguin aportar idees i intercanviar opinions.
Potenciar Montjove, un dels
eixos
L’espai de dinamització del joven montbuienc, Montjove, és
un dels elements fonamentals
per implementar aquest Pla
Local de Joventut. Monjove
és un servei ofert per l’Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui, en conveni amb
el Consell Comarcal de l’Anoia. Montjove, que obre els dilluns i dimecres de quatre de
la tarda a vuit del vespre, és un
espai lúdic i formatiu on s’atenen consultes relacionades
amb l’orientació formativa i
estudiantil, l’acompanyament
en la salut mental i el suport a
l’hora de demanar beques.
Montjove ofereix activitats de
cuina, defensa personal, scrapbooking, robòtica i anglès.
Així mateix, a vegades es fan
activitats lúdiques puntuals,
com paintball, o sortides de
lleure, com la visita a Catalunya en Miniatura. També
compten amb casals d’estiu i
primavera i organitzen diferents tallers i activitats durant
la Setmana de la Joventut.

MONTBUI / LA VEU

D

esprés de setmanes
amb tasques preparatòries i de moviments de terres en algunes
parcel·les del polígon “Plans
de La Tossa”, durant els darrers dies s’ha començat la
col·locació dels elements que
conformaran les primeres
naus industrials d’aquest polígon. Actualment es poden
veure ja els primers blocs, en
forma de grans estructures
prefabricades, i que es troben ubicades a la zona més
occidental del polígon, molt
aprop del camí de la Font del
Llop.
L’Ajuntament
montbuienc
està seguint de prop la construcció d’aquestes primeres
naus, facilitant els tràmits
administratius en la mesura
que ha estat possible. Des de
l’Ajuntament també s’ha treballat a nivell logístic per garantir el transport d’aquestes
grans estructures fins el nou
polígon.
Cal recordar que cinc de les
set empreses que s’instal·laran al polígon montbuienc
van adquirir parcel·les propietat de l’INCASÒL, essent
un total de 41.404 m2 de
superficie distribuit en set
parcel·les, per una suma total de 2,5 M €. Són COPASA,
Novicuir, Distribucions Orpinell, Agile Capital i Projec-

tes Immobiliaris Estaràs.
Al marge d’aquestes cinc empreses, a hores d’ara ja hi ha
confirmades altres dues ubicacions d’empreses al polígon en parcel·les adquirides
directament a propietaris
particulars. Es tracta de les
empreses Texpaper Service
SL, que disposarà de 5.500
m2 distribuïts en dues naus
de disseny equipades amb les
últimes tecnologies, i de l’empresa Transvisa, que s’ubicarà en terrenys comprats per
Promocions Esbersa.
La posada en marxa de nova
activitat industrial al polígon industrial “Plans de La
Tossa” era una assignatura
pendent d’ençà l’any 2011,
quan es va estrenar aquest
polígon. Sumant les previsions amb què treballen les diferents empreses, es preveu
la creació d’un centenar de

llocs de treball directes, fruit
de l’activació del polígon
montbuienc. A això caldrà
afegir la generació de noves
activitats en l’àmbit terciari
en el municipi, que es posaran en marxa per donar servei a les indústries.
Més enllà de la creació d’ocupació, altres beneficis directes per als ciutadans de Santa
Margarida de Montbui seran
visibles ràpidament: el polígon deixarà d’estar buit i
suposarà un reequilibri territorial. A més, hi haurà una
major inversió en infraestructures (com ara enllumenat públic i seguretat).
Gràcies a la dinamització
que ha fet INCASÒL i al
treball del Departament de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Montbui
s’ha aconseguit l’arribada de
les empreses esmentades.

Concert de l’Igualada Gospel Choir
a La Tossa, dissabte 2 d’abril
MONTBUI / LA VEU

E

l dissabte 2 d’abril a les
7 de la tarda, hi haurà
un concert molt espe-

cial.
Per primera vegada, l’Igualada
Gospel Choir oferirà un concert a l’església de La Tossa.
L’Igualada Gospel Choir, és
un cor de gòspel nascut a
Igualada al maig de 2019, i

dirigit pel músic igualadí Pau
Sastre. Malgrat els dos anys
de pandèmia, ha anat assajant
de forma presencial i també
online, com altres cors, per
poder oferir concerts com el
que podrem gaudir el dissabte 2 d’abril a La Tossa.
Escoltarem cançons de gòspel modern (alguna us sorprendrà molt!) i també algunes de sempre.

Les entrades no es venen de
forma anticipada, perquè el
concert és amb “taquilla inversa” i per tant, les persones
assistents disposaran de l’entrada en entrar al concert, i
després de gaudir del gòspel
abonaran l’import que decideixin a la sortida.
Recordem que la meitat dels
beneficis es destinaran al poble d’Ucraïna.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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L’ajuntament Òdena organitza una trobada
participativa per treballar la convivència
ÒDENA / LA VEU

E

l passat 16 de març va
tenir lloc una trobada
dels diferents col·lectius d’Òdena: entitats culturals i juvenils, associacions,
clubs... per compartir experiències entorn la convivència
al municipi.
Després d’una època de confinaments i normatives, de
pèrdues i de canvis que ha
tocat viure, des de les regidories de Joventut i Cultura de
l’Ajuntament d’Òdena, es va
creure convenient realitzar
una trobada presencial on
retrobar-se amb les entitats i
reactivar la col·laboració, reprendre iniciatives i fomentar
nous vincles, ja sigui entre
elles mateixes com amb l’administració.
Així amb el suport de la Diputació es va dur a terme
l’activitat “Reconèixer-nos”,
un taller participatiu per la
diversitat, convivència i drets
cívics que va ser conduït per

Enric Alvarez Gómez, mediador comunitari.
La sessió va tenir lloc al Teatre Centre Unió Agrícola i
va comptar amb la participació d’una vintena de representants d’entitats, serveis i
agents socials. La trobada de
cura als col·lectius vol ser un
espai de diàleg de la ciutadania i tècnic entorn la convivència al municipi.

Per realitzar la sessió es van
fer dues dinàmiques. D’una
banda, la teixint xarxa, que
consisteix a anar passant un
cabdell de llana entre tots
els que hi participen, al mateix temps que es presenten
i s’exposa què s’espera de la
trobada. Per a augmentar l’escolta, una vegada formada la
teranyina, es va desfent en el
mateix ordre que s’ha format.

L’altra dinàmica que es va fer
va ser a través d’una imatge,
identificar-se dins de la mateixa entitat.
Seguidament, es va obrir el
torn lliure en què tothom va
expressar les seves necessitats i inquietuds per després
donar solucions i respostes a
aquestes mateixes necessitats
sempre des del punt de vista
que pot fer un mateix i com
a entitat.
Entre altres temes van sortir
qüestions com la comunicació, la cohesió entre nuclis, el
civisme, els serveis de K.0, el
transport, la participació de
la ciutadania, el relleu de les
entitats, el vincle entre joves i
joves del centre d’acollida, els
camins i espais segurs.
L’Ajuntament agraeix la participació de les entitats i haver
compatit el seu temps, inquietuds i desitjos. Va ser un interessant treball conjunt per
conèixer realitats, visions de
la convivència al municipi i
com millorar-la.

Òdena treballarà per millorar els punts insegurs
detectats amb el projecte Poble Segur
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena
treballarà per millorar
els punts més insegurs
del municipi gràcies a la tasca de detecció que s’ha fet
els últims mesos mitjançant
el projecte Poble Segur, dins
de la campanya de sensibilització, prevenció i erradicació de la violència de gènere organitzada per les Àrees
d’Igualtat i de Serveis a les
Persones.
Després de recollir a través d’una enquesta en línia
quins eren els punts que els
odenencs consideraven més
insegurs, i el motiu que els
provocava aquesta sensació,
els resultats es van exposar
en una reunió al novembre al
Centre Fraternal. El mateix
mes el projecte va organitzar
una primera sortida exploratòria i fins al 8 de març, Dia
internacional de les dones,
se n’han fet dues més per
recórrer aquests punts insegurs als diferents nuclis del
municipi i identificar així,
sobre el terreny, maneres de
millorar-los.
Els principals problemes de-

S’han detectat 16
d’aquests punts al nucli
d’Òdena, 12 al Pla
d’Òdena i 9 a l’Espelt
tectats sorgeixen de la falta
de llum d’algunes zones, racons o carrers estrets. Al nucli d’Òdena s’hi han detectat
16 punts insegurs, al del Pla
d’Òdena, 12 i al de l’Espelt, 9.
Un dels exemples és el que va
ser punt de partida de la sortida exploratòria al nucli del
Pla, la plaça de l’església Verge de la Font, per la sensació
d’inseguretat que s’hi genera
quan s’hi fa fosc, amb molt
mala il·luminació malgrat
ser una zona concorreguda
per estar a tocar de l’església,
de la llar d’infants i de la pista poliesportiva.
Les sortides han comptat
amb la participació dels
veïns i veïnes que s’hi han
apuntat, de les quatre persones responsables del projecte de l’àrea de serveis a les
persones, i les regidores Alba
Gallardo i Vanessa Garcia,
acompanyades també d’un
guàrdia municipal.
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La secretària general de l’Esport,
Anna Caula, visita
Òdena
ÒDENA / LA VEU

D

imarts, la secretària
general de l’Esport i
de l’Activitat Física de
la Generalitat de Catalunya,
Anna Caula, acompanyada de
la representant territorial de
l’Esport a les comarques centrals, Penedès i Barcelona, Josep Marc, van ser a Òdena per
trobar-se amb les entitats i clubs
del municipi per conèixer la realitat del territori i escoltar de
primera mà les necessitats esportives.
L’alcaldessa, Maria Sayavera, va
explicar la important tasca que
fan les entitats i clubs esportius
del municipi, oferint un gran
ventall d’activitats, futbol, futbol sala, bàsquet, gimnàstica
rítmica, ciclisme, entre altres
i va manifestar la necessitat de
poder-los continuar oferint espais adients per tal de continuar
promocionant la pràctica esportiva. En aquest sentit, les entitats participants en la trobada
van manifestar aquesta manca
d’equipament, sobretot d’espai
cobert per la realització dels
entrenaments així com la falta
d’alguna remodelació d’espais
i la creació de nous, com vestidors. Per part de la secretaria
general es va exposar que una
de les prioritats era atendre els
clubs i entitats i que la voluntat
del departament era doblar el
pressupost per poder ajudar en
aquestes necessitats d’equipament i programes.
La trobada va acabar amb una
visita al pavelló poliesportiu
i camp de futbol on va poder comprovar les necessitats
d’infraestructures esportives
del municipi tot valorant-les
amb les entitats locals.
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Campanya per acabar
amb la brossa al carrer

Capellades estrena pressupostos
participatius
CAPELLADES / LA VEU

L

CAPELLADES / LA VEU

E

ls Serveis municipals
estan aquests dies collocant uns cartells informatius als espais on habitualment es detecta una major
concentració de bosses d’escombraries abandonades a les
papereres o al carrer mateix.
En aquests rètols es recorda
que abandonar residus a la via
pública és una infracció greu,
que té una sanció econòmica
que pot arribar als 250 euros.
Aquesta acció informativa va
lligada a la reactivació dels
expedients que s’encarreguen
de posar aquestes multes i
tramitar-ne el cobrament.
Tal com explica l’alcalde de
Capellades, “fa ja força setmanes que ha augmentat la
pressió contra aquestes per-

sones que no fan el porta a
porta i deixen la brutícia al
mig del carrer. En els darrer
mesos s’ha aconseguit baixar
els quilos de brossa recollits,
cosa que vol dir que hi ha
menys persones que deixen la
brossa al carrer. Fa unes setmanes ha començat un educador a treballar també en
aquesta línia que seguim de
manera conjunta des de l’empresa que gestiona el porta a
porta, Anoia Verda, i nosaltres com a Ajuntament”.
Aquests cartells informatius s’estan col·locant en els
espais que ara mateix tenen
més abandonaments, com
són el carrer Lluís Companys, a prolongació Miquel
i Mas, la plaça d’Espanya o
als carrers Garbí, Ausies
March i Sarrià de Ter.

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

a sessió ordinària del
Ple de l’Ajuntament de
Capellades celebrada
a primers de març va servir
per aprovar que es destini
una partida econòmica per a
la participació ciutadana: els
pressupostos participatius.
El ple va aprovar destinar-hi
30.000 euros i començar els
processos per informar els
capelladins i capelladines que
vulguin fer-hi la seva aportació. Per això es començarà tot
fent una sessió informativa el
proper dijous 7 d’abril, a les 7
de la tarda a la sala d’actes de
la Biblioteca El Safareig.
A partir d’aquí es podrà proposar una inversió de com-

petència municipal: una nova
inversió, o una restauració,
o una compra de mobiliari.
Podrà fer proposta qualsevol

persona empadronada, entitats o col·lectius de la Vila.
Aquesta proposta ’haurà de
presentar a través de la plataforma Participa 311 encara
que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà també estarà disponible
per aquelles persones que així
ho desitgin.
Acabada aquesta fase es farà
públic tots els projectes presentats, a través del web, les
xarxes socials i en paper. Finalment, durant el mes de
novembre les persones majors
de 16 anys podran votar la que
considerin més interessant.
De moment, per començar,
tots els dubtes i qüestions es
podran presentar a la trobada
del proper dijous 7 d’abril a
les 7 de la tarda.

Comença el període per sol·licitar
beques per als estudis post obligatoris
CAPELLADES / LA VEU

A

quest any la sol·licitud
de beca per a estudis
postobligatoris s’avança i enlloc de fer-se a principis
de curs com les altres edicions,
començarà aquest dimecres 30
de març.
Com és habitual es pot demanar suport tècnic per fer els
tràmits a l’àrea de joventut,
contactant pels canals habituals amb la tècnica, Alícia Benito. Es pot demanar hora per fer

els tràmits els matins dels dies
11, 12 i 13 d’abril o també per
les tardes els dilluns i dimecres.
Aquesta cita prèvia es pot sollicitar al 679.964.684.
Les beques es poden demanar
fins el 12 de maig.
Recordem que aquesta beca
és per a estudis post-obligatoris com els cicles formatius
de grau mitjà o superior, el
batxillerat, els estudiants universitaris o de màsters, els de
PFIs, el de cursos d’accés a cicles formatius o els d’Escoles

Oficials d’Idiomes.
La documentació necessària
és el DNI de tots els membres
de la unitat familiar, el número de comte corrent on el sollicitant ha de ser titular o cotitular, el contracte de lloguer si
es va a viure fora de casa per
motius d’estudi, el carnet de
família nombrosa o monoparental, l’idCAT mòbil per als
estudiants universitaris, entre
d’altres. Es pot consultar tots
els detalls a la pàgina web de
la Generalitat.

L’AFI de la llar d’infants proposa diverses formacions per a les famílies
CAPELLADES / LA VEU

D

ijous passat s’ha fet
la primera de les 6
formacions que proposa l’AFI de la Llar d’Infants
Vailets, per a les famílies ja
siguin de l’escola com si no.
Les inscripcions es poden
fer en els següents enllaços

o bé contactant amb l’AFI a
través del correu de l’escola
o de l’Instagram.
La primera formació ha estat “Límits respectuosos a
través de la disciplina positiva”. Se seguirà el dimecres
27 d’abril a les 6 de la tarda
amb “Retirada del bolquer”
i l’11 de maig també a les 6

amb “Son infantil”. El taller
de “Música per a nadons”
es farà en dues sessions els
dies 23 i 30 de maig, igual
que el de “Taller de música
per a nens” que serà els dies
24 i 31 de maig. La darrera
proposta és un taller de “Primers Auxilis” el dijous 16 de
juny a les 18:30h.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44

Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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El CAP als barris arriba a Jair Domínguez tanca el 7 d’ExpeCan Bonastre
riències d’enguany a la Biblioteca
PIERA / LA VEU

D

urant els mesos
d’abril i maig, “El
CAP als barris” serà
present a Can Bonastre amb
diverses sessions i tallers de
tota mena. El projecte està
destinat a les persones de
més de 65 anys i es durà a
terme tots els dimecres del
mes d’abril i els dos primers
de maig, fins al dia 11. L’horari serà d’11.30 a 13 hores a
l’Associació de Veïns de Can
Bonastre.
El projecte arrancarà el pri-

mer dimecres d’abril amb un
taller de memòria. De cara a
la segona sessió, el 13 d’abril,
hi ha previst un taller sobre
gestió emocional, mentre que
per al dia 20 hi haurà una xerrada informativa sobre l’ús de
l’app La Meva Salut. A l’última sessió del mes d’abril hi
haurà una activitat d’exercici
i activació del cos. Les darreres sessions, ambdues al mes
de maig, tractaran sobre dependència i discapacitat, i la
segona sobre nutrició. Es farà
també un acte de cloenda per
posar fi al projecte.

PIERA / LA VEU

E

l periodista, guionista,
escriptor i showman
Jair Domínguez serà a
la Biblioteca de Piera el proper dijous 7 d’abril a les 19h
per presentar la seva darrera
novel·la Estructures profundes, un relat que submergeix
el lector en un univers apocalíptic, on tot és diferent
però tot ens sona, en una
societat distòpica i absolutament podrida i acabada.
En una ciutat arrasada pel
canvi climàtic i les desigualtats socials, en Jordi malviu
fent de fumigador i viu amb
les seves inseguretats i paranoies que comparteix amb els
seus companys de feina, tan
desgraciats com ell. Malgrat
tot, pot ser hi hagi un punt
d’esperança de canviar la seva
sort... Amb un talent narratiu
indiscutible, Jair Domínguez,
crea una novel·la única, amb
una crítica social tan profunda com devastadora que no
deixarà indiferent ningú.

Com a guionista ha escrit per
a 52 (Premi Ondas 2005), El
Rosari de l’Aurora, Buenafuente, Polònia, Crackòvia,
Minoria absoluta i La segona
hora, entre altres. També ha
fet guions per al cinema i la
publicitat. És autor del llibre
de contes Jesucristo era marica, de la novel·la Hawaii Meteor (Tria Llibres, 2012), de
99 coses que hem d’aniquilar
si volem ser independents
(Ara Llibres, 2013), de Segui vora el foc (Amsterdam,
2014), 99 personatges que
has de conèixer per entendre
el món (Ara Llibres, 2015) i
Ets un merda i ho saps (Ara

Llibres, 2017). A la ràdio va
ser un dels components del
programa La segona hora de
RAC 1. Copresenta el programa per internet Bricoheroes.
Actualment col·labora a Està
passant a TV3. Ocasionalment escriu articles d’opinió
a l’AraGirona.cat i a la revista
per a dispositius mòbils Esguard. En el seu vessant de
divulgador cultural, el 2013
inaugurà el centre Kulturale
a Figueres, que compta amb
bar, pub, sala de concerts, sala
d’exposicions i restaurant.
L’acte serà presentat pel pierenc Jordi Albaigés, periodista i escriptor.
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El Festival MAIG de Santa Coloma de Intercanvi acadèmic entre
l’Escola Municipal de Música
Queralt es fa gran
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Festival. El dia abans, la tribu
de Breathdeep, un dels col·lectius amb més presència a la
ciutat comtal, també seran els
responsables de portar la cultura de club al Festival MAIG.

U

n dels grups més rellevants de la història recent del pop en
català, Mishima, passarà per
Santa Coloma de Queralt per
presentar el seu novè disc d’estudi – L’aigua clara - i que veurà la llum aquesta primavera.
La banda liderada per David
Carabén arriba en el seu millor moment en el que promet
ser un dels concerts de l’any.
Un altres dels punts forts del
festival serà l’actuació de Ramon Mirabet, qui també estrena disc en una gira molt
especial, ja que fa poc l’artista
va anunciar que aquest seria
el seu últim treball en anglès,
almenys per una llarga temporada.
El Festival MAIG, que aquest
any celebra la seva novena
edició, consolida les dues dates, divendres 27 de maig i dissabte 28, per donar cabuda a la
desena d’artistes i bandes que
presentaran el seu repertori a
la Baixa Segarra. Amb aquest
cartell, el festival fa un pas
endavant i es vol consolidar
com una referència cultural
d’aquest territori del centre de
Catalunya, on connecten les
províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida.
Renaldo & Clara, Anabel Lee
i Guineu també passaran per
l’escenari del Festival MAIG

Els lleidatans Renaldo & Clara
també faran parada al Festival
MAIG dues setmanes abans
de la seva actuació al Primavera Sound. Els acompanyaran
una de les bandes revelació
del panorama indie-punk, els
egarencs Anabel Lee. També a
base guitarres i melodies ballables hi haurà Guineu, banda
liderada per l’Aida Gimenez
autora d’un dels millors discs
en català de 2021. Urfabrique
i Twin completen un cartell
de luxe que combina artistes
consolidats amb el millor de
l’escena emergent.
La música de club també tindrà el seu espai amb la programació de diferents Dj’s i selectors. Nahoomie, una de les
figures emergents de l’escena
clubbing de Barcelona, encendrà la pista de ball el dissabte
28 de Maig, acompanyada, un
any més, el DJ i director del
festival, Te Jodes y Bailas DJ,
confirmat recentment al Vida

Espai per la divulgació
No només de música viu el
Festival MAIG. Com ja va
sent habitual en les últimes
edicions, el festival aposta per
la divulgació i coneixement,
amb la conferència a càrrec
de Josep Maria Ganyet titulada“Vers, univers i metavers”.
Josep Maria Ganyet és un informàtic català, especialitzat
en intel·ligència artificial, i
que manté diverses col·laboracions amb mitjans de comunicació com RAC1 o TV3, a més
de ser professor a la Universitat Pompeu Fabra.
Aposta per la sostenibilitat
Més enllà de la programació,
el Festival MAIG aposta per
viure una experiència musical
única, amb un màxim respecte per l’entorn, pròxima i inclusiva.
L’organització s’ha proposat
aconseguir un festival sostenible i demostrar que la cultura
i el respecte pel medi ambient,
no estan renyits. Algunes mesures, passen perquè els espectadors es portin el got de casa,
l’ús de material reciclable en
la producció i la reducció de
plàstic a la mínima expressió.

i l’Aula de Cant d’Igualada

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L

’Escola Municipal de
Música de Santa Coloma va celebrar el
passat dissabte 26 de març
un intercanvi amb l’Aula de
Cant d’Igualada. Els alumnes
de les dues aules van tenir
l’oportunitat
d’interpretar
part del repertori treballat
durant el curs en un entorn
i moment comú. Tenir l’experiència de compartir els
aprenentatges i veure altres
estudiants, repertoris i formes d’interpretar és un dels
fils conductors que timonegen els processos d’ensenyament-aprenentatge i és per
això que els professors van
proposar aquest intercanvi.

Fins a 16 alumnes de les dues
aules van participar en aquest
intercanvi, a més d’un pianista alemany que ja havia assajat
amb els grups en dies previs.
El repertori de les dues audicions va ser líric i modern, i
cada alumne va cantar entre
dues i tres cançons al llarg
de la tarda, que es va acabar
allargant més de tres hores.
L’acte també estava obert al
públic en general, que va poder gaudir de la veu d’intèrprets amb un nivell molt alt.
Des de l’Escola Municipal
de Música de Santa Coloma i també de l’Aula de Cant
d’Igualada agreixen la col·laboració de tots els participants i també de l’Ajuntament
de Santa Coloma.

El PSC de la Torre de Claramunt reclama ordenar el criteri de
subvencions a entitats per tractar-les justament
LA TORRE DE C. / LA VEU

E

n el darrer ple de la
Torre de Claramunt,
el grup municipal del
PSC va demanar redefinir els
criteris pels quals unes entitats esportives tenen subvenció directa i altres han
de competir mitjançant un
procediment de concurrència competitiva amb altres
entitats. A la vegada, valora
molt positivament l’actitud
del regidor d’esports, que els
hi permet fer aportacions a
les bases de les subvencions
però li reclamen que faci
canvis a tot el procediment
per la convocatòria del 2023.
La portaveu del PSC, Carla
Suárez recalca que “si la intenció és incentivar la pràc-

El grup municipal del
PSC va demanar redefinir els criteris pels
quals unes entitats esportives tenen subvenció directa i d’altres no
tica d’esport al nostre municipi, tots les entitats haurien
de tenir el mateix sistema de
subvenció i no tenir diferències de tractament, ja que
unes han de tenir-la per concurrència competitiva i les
altres se’ls dona directament.
Valorem molt positivament
tot el treball que realitzen les
entitats esportives i creiem
que s’ha de potenciar cadascuna d’elles”.
Abans del Ple es va decidir

canviar a última hora la manera de subvencionar l’entitat esportiva de futbol, i en
el Ple, el PSC va demanar
el perquè d’aquest canvi. La
resposta del regidor va ser
que l’entitat deixava de tenir
relleu al disposar de molts
pocs equips. Des del PSC es
va reclamar al govern que
treballessin amb força i ganes per revertir aquesta situació del club. L’actual camp
de gespa sempre ha sigut
motiu de goig de l’actual govern. Però per a que així ho
sigui, el PSC reclama que se
li tregui tot el potencial que
se li pot treure.
El PSC de la Torre recrimina la falta de planificació
en les inversions

A la darrera Junta de Portaveus es va conèixer la intenció d’asfaltar una pista forestal d’uns 370m que uniria el
nucli del Xaró amb el centre
de la Torre. L’import inicial
d’aquesta operació es preveu
que sigui d’uns 62.000 euros.
La portaveu del PSC, Carla
Suárez, va ser molt taxativa
en la seva intervenció tan en
la Junta com en el Ple, mostrant la seva disconformitat
al respecte. “No es pot decidir invertir diners en una actuació que no estava prevista,
ni anunciada ni consensuada
amb els veïns, restant per fer
altres que ja estaven calendaritzades i que pel COVID, es
van deixar sense fer. No entenem aquest canvi de preferència sense cap motivació

sòlida. Existeix una carretera
que ja uneix aquests dos nuclis, en bon estat i a escassos
metres del camí que actualment es vol asfaltar. Aquesta nul·la planificació, i excés
d’asfalt està deixant sense vegetació l’entorn que tant estimem, incidint en les espècies
autòctones que hi habiten.
Recordem que hi ha nuclis
de la Torre sense connectar
per anar a peu, la prioritat
hauria de ser principalment
aquesta”. Els veïns de la zona
que no han sabut d’aquesta
iniciativa fins que no han
vist les fites en l’arbrat, prevenen iniciar una campanya
de recollida de signatures i
mobilitzacions per tal que el
Consistori consideri aquesta actuació.
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El PSC porta al Parlament la demanda
de crear una comissaria dels Mossos a
l’Anoia Sud
ANOIA SUD / LA VEU

Els regidors dels grups municipals del PSC de Piera, Masquefa i els Hostalets de Pierola
han entrat al Parlament de Catalunya una Proposta de Resolució per crear una comissaria dels Mossos d’Esquadra
a l’Anoia Sud. Es tracta d’una
reivindicació històrica i clau
per la seguretat del sud de la
comarca.
La demanda ha estat registrada al Parlament pel diputat
anoienc del PSC Jordi Riba i
els tinents d’alcalde de Piera
Javier Perellón i Carme González i la regidora del municipi
Montse Porras, el tinent d’alcalde de Masquefa Dani Gutiérrez i el regidor portaveu als
Hostalets Dani Vendrell. Un
cop registrada la Proposta de
Resolució serà posada a debat
i serà votada durant els mesos
vinents. Els regidors socialistes
esperen que tots els grups donin suport a aquesta demanda
i es pugui pressionar la Generalitat perquè impulsi aquesta
comissaria dels Mossos per
l’Anoia Sud.
Actualment és la comissaria
d’Igualada la que dona servei a
l’Anoia Sud, fet que els veïns no
la consideren com a “propera”
per atendre possibles conflictes de manera ràpida i efectiva. L’Anoia Sud compta ja amb
40.000 habitants, un nombre
que els responsables polítics
consideren com a justificat per
a la incorporació d’una comissaria de Mossos.
La millora de la seguretat és
una necessitat pels veïns i un
compromís del PSC Anoia .
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La Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa commemora
el seu centenari
MASQUEFA / LA VEU

A

quest any 2022 un dels
equipaments més emblemàtics de Masquefa està d’enhorabona. I és que
La Fàbrica Rogelio Rojo celebra enguany el seu centenari
(1922-2022).
100 anys d’història d’una installació que ha esdevingut des del
seu naixement un dels principals motors i transmissors de
l’evolució i del creixement de
Masquefa. Un equipament que
avui en dia és un dels orgulls
del poble, un espai obert a tota
la ciutadania i un dels principals actius culturals, turístics i
patrimonials del territori.
I per a commemorar aquesta efemèride tan important,
històrica i simbòlica al nostre municipi l’Ajuntament ha
organitzat un programa d’activitats que arrencarà aquest
pròxim mes d’abril i que
s’allargarà fins a finals d’any,
amb l’objectiu de promocionar, donar a conèixer i dignificar arreu aquest actiu social,
cultural i turístic del poble.
Així, dissabte 9 d’abril el consistori anima a tots els veïns
a prendre part de la jornada
festiva que se celebrarà a La
Fàbrica Rogelio Rojo, i que
tindrà el següent programa
d’activitats:
• 17 h: sonarà la sirena de La
Fàbrica Rogelio Rojo.
• De 17 a 18 h: visita guiada
a La Fàbrica Rogelio Rojo i
portes obertes al Centre d’Interpretació.
• 19 h: acte commemoratiu
dels 100 anys de La Fàbrica
Rogelio Rojo.
• 20 h: piscolabis i actuació
musical amb Stromboli Jazz
Band.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

La Fàbrica Rogelio Rojo:
una història centenària
Aquesta antiga indústria dedicada a la metal·lúrgia va
marcar durant més de 70 anys
les vides de diverses generacions de masquefins. L’arribada
de la família Rojo a Masquefa i la posada en marxa de la
fàbrica, l’any 1922, va comportar l’aparició de noves formes de guanyar-se la vida i la
industrialització d’un poble
pagès des dels seus orígens.
Aquest edifici industrial va
ser dissenyat per l’arquitecte
Josep Danès i Torras per encàrrec de la família Rojo.
El recinte de la Rogelio Rojo
és un conjunt arquitectònic d’ús industrial construït
en diferents èpoques: l’any
1917, anys 30, anys 50, anys
60 i 1973. La característica
principal d’aquest edifici és
la semblança amb les construccions fabrils de l’època.
Edificacions d’obres vista
amb grans finestrals.

El volum principal del conjunt edificat té forma d’U i
està format per dues naus de
planta baixa (any 1917 i anys
30) i una nau de dues plantes
(anys 50, 60 i any 1973). A
més d’aquest volum principal
existeixen també una sèrie
d’edificis annexes a aquestes
construccions que s’han anat
afegint al llarg del temps.
Coneguda popularment com
La Fàbrica, la Rogelio Rojo
va tancar portes a les acaballes del segle XX, tot i que el
recinte encara va acollir activitats relacionades amb la metal·lúrgia fins al 2002. L’Ajuntament va adquirir aleshores
tot el recinte industrial, on
ha fet diversos equipaments
d’ús social i cultural. Així, per
exemple, la Rogelio Rojo acull
avui el Centre Tècnologic Comunitari, el Casal de Joves, la
Biblioteca, la Sala Polivalent
(espai capacitat per assumir
diferents tipus d’activitats relacionades amb l’espectacle o

reunions multitudinàries: teatre, cinema, vídeo, concerts,
representacions, conferències,
festes, ball, etc), la Sala Petita, la Sala Nova, el Local de
l’Esplai Giravolt, el Local de
la Colla de Diables Pixafocs i
Cagaspurnes, l’Slot i el Local
del Club del Tennis Taula.
L’any 2008 l’Ajuntament de
Masquefa va declarar Bé Cultural d’Interès Local l’edifici de
l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo.
Amb la declaració, aquest edifici disposa d’una protecció legal i a la vegada suposa un reconeixement públic del valor
cultural d’aquest emblemàtic
edifici que forma part del patrimoni històric de Masquefa.
El 30 de novembre de 2013 es
va inaugurar El Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo per tal de donar a
conèixer, conservar, valorar i
difondre el paper que va tenir
La Fàbrica Rogelio Rojo com
una part important de la vida
de Masquefa.
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La directora general d’Indústria,
El Trio Segarrenc i El
Natàlia Mas Guix, visita Calaf i Sant Cor Trinvant oferiran
Martí Sesgueioles
‘Musicals de Cor’ al Casal
ALTA ANOIA / LA VEU

CALAF / LA VEU

D

ijous de la setmana
passada, l’Ajuntament
de Calaf va rebre la
directora general d’Indústria,
Natàlia Mas Guix. En una primera reunió, on hi van participar la regidora de Promoció
econòmica i ocupació, Montserrat Mases i Sala, i el regidor
d’Urbanisme i Via pública, Jordi Biosca i Pou, es va traslladar
a la directora l’aprovació definitiva del nou planejament urbanístic del municipi. Amb els
canvis, fets al POUM es disposa de nou sòl industrial a Calaf
amb l’objectiu de captar noves
empreses i permetre a les ja
instal·lades a la vila ampliar en
cas de necessitat.
Posteriorment, a la sala Felip, es
va fer una trobada oberta on hi
van participar representats del
sector empresarial del Calaf.
En aquesta, la directora general
va explicar els eixos principals
de l’estratègia del Departament
d’Indústria i també va escoltar
als empresaris assistents que li
van fer arribar algunes de les
seves necessitats.
Visita l’Apliclor a Sant Martí
Sesgueioles
La directora general d’indústria

A

quest dissabte 02
d’abril a les 20.00 hores El Cor Trinvant
i el Trio Segarrenc s’uneixen
amb Musicals de cor. Un concert format per grans èxits
del cinema i el teatre musicals. Un recorregut entranyable que ens traslladarà a
moments inoblidables de les
nostres vides.
El mateix dissabte a les 12 hores hi haurà la Presentació del
llibre ‘Causa General’ de Jordi
Panyella. L’autor explica la repressió perpetrada de l’Estat
Espanyol contra el moviment
per la independència de Catalunya del 2009 al 2021. En
acabar la presentació, hi haurà la possibilitat d’adquirir el
llibre.
El diumenge 03 d’abril la sala
del Casino s’omplirà de música amb els balls del diumenge
de la mà de Pep i M. José Trio.

de la Generalitat de Catalunya,
Natàlia Mas, va visitar l’empresa
Apliclor Water Solutions de
Sant Martí Sesgueioles, acompanyada del Delegat Territorial
del Govern de la Generalitat de

Catalunya al Penedès, David
Alquézar.
L’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles celebra la visita i
l’apropament de l’administració
a les necessitats del territori.

Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar al portal web www.en-

trapolis.com o reservar-les
al telèfon 93 869 83 77 // 620
134 018 (Josep). També es podran aconseguir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de
disponibles. Per l’espectacle
Musicals de Cor, pel públic
general, el preu és de 12 euros
i per a les persones associades és de 9 euros. Pel ball de
diumenge, el preu pel públic
en general és de 8 euros i pels
socis/es de 6 euros.

Obres d’urbanisme a
Montmaneu

Veciana va celebrar una emotiva festa
de Sant Gabriel
VECIANA / LA VEU

T

al i com estava anunciat el passat diumenge
27 de març, i després
de dos anys de suspensió per
la pandèmia de la covid-19, el
poble de Veciana va celebrar
la festa en honor al seu patró,
l’arcàngel Sant Gabriel.
La missa, oficiada per mossèn Enric Garcia, va estar
acompanyada per les veus de
la Coral de Veciana qui la va
cloure entonant els goigs a
llaor del sant. A la missa hi
van assistir diverses persones
d’Ucraïna recent vingudes del
seu país en motiu de la guerra i que s’allotgen a l’alberg
i església de Jorba. Durant
l’acte litúrgic es van dedicar
ofrenes i fer pregàries demanant que s’acabi la guerra. En
acabar l’alcalde, Jordi Servitje, va dedicar unes emotives

MONTMANEU / LA VEU

paraules d’esperança a les
persones nouvingudes i va
fer la presentació de l’hereu i
pubilla que durant el present
any representaran el municipi
en actes i esdeveniments culturals, entre els quals destaca
la Fira d’Igualada. La nova
parella és la formada pel Bernat Llambès i la Maria Planell

que prenen el relleu al Gabriel Treserra i l’Olivia Rego els
quals van rebre un obsequi
com agraïment per la seva
col·laboració.
A la sortida es va repartir entre els assistents el típic panet
beneït gentilesa, aquest any,
de la família Servitje de la
Masia “Els Tots”.

A

quest dilluns han començat a Montmaneu,
les obres de pavimentació dels carrers i remodelació de la Plaça Major i Plaça de
l’Esglèsia. També es construirà
un mur de contenció (escullera) a la sortida de Sant Guim
que premetrà eixamplar l’entrada cap al centre del poble.
Aquestes obres están subvencionades per la Generalitat de
Catalunya (PUOSC) i la Di-

putació de Barcelona. Tindran
un cost de 404.851,42 €.
Les obres tindran una durada
aproximada de 5 a 6 mesos
i serán a càrrec de l’empresa
Roma Infraestructures i Serveis SAU. Des de l’Ajuntament demanem disculpes i
comprensió per les molèsties
que aquestes obres puguin
ocasionar, però estem segurs
que un cop finalitzades estarem tots orgullosos de viure en un poble cada dia més
confortable i atractiu.
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L’Igualada Femení HCP empata en un L’Igualada Rigat cau
partit ple d’alternatives
derrotat a l’últim segon
HOQUEI PATINS / LA VEU

HOQUEI PATINS / LA VEU

IGD FEMENÍ HCP 2
BIGUES I RIELLS 2

IGUALADA RIGAT 5
GIRONA HC 6

P

artit trepidant i molt
emocionant
entre
igualadines i vallesanes, dos equips de la zona
noble de la classificació, i
que van jugar des de l’inici
a l’atac i sense especular. Les
visitants van tenir d’inici les
ocasions més clares, posant
a prova a una portera igualadina Cristina Riba que va
estar a un nivell excel·lent
durant tot el matx. L’equip
que entrena Carles Marín
es carregava prematurament
de faltes, però mantenia en
tot moment la intensitat, i
disposava de bones ocasions
avortades per la portera visitant Vilarrasa.
Al minut 18 es van avançar
les visitants, amb un gol de la
seva capitana i jugadora internacional Marta Borràs. En
una de les accions següents,
targeta blava a la visitant
Ghirardello, i la capitana
igualadina Pati Miret transformaria magistralment la
directa en el momentani empat a un gol. Fins el descans,
opcions sense sort perquè les

P
Foto: Xavi Garcia / ARXIU

igualadines s’avancessin en el
marcador i equips carregats
de faltes per a la represa.
A la primera jugada del segon temps, nova acció imprudent de la internacional
italiana del Bigues Ghirardello, targeta blava, i directa
transformada magistralment
en el 2-1 per Aida Mas. Només tres minuts després, en
ple carrussel de faltes, les
locals arribarien a la desena
falta i Marta Borràs faria el
doblet pel seu equip posant
el 2-2 en el marcador.
A partir d’aquí el joc es va
embolicar amb polèmiques
accions. A 10 minuts de la

conclusió Mònica Ferrer va
aturar un penal i també el
posterior refús, a xuts de
Ghirardello.
Seguidament
les igualadines van patir una
nova blava a Carla Claramunt, van defensar bé en
inferioritat, i, a continuació
Aida Mas no va poder convertir una directa en gol, en
una jugada que va acabar
amb blava a la visitant Borràs. A partir d’aquí, jugant
amb una jugadora menys tots
dos conjunts, nova directa
fallada per les visitants. I fins
el final, joc trepidant, dos
possibles penals no xiulats a
favor de les locals, ocasions
més clares per a les igualadines, que van fregar el tercer
gol en diferents jugades sense sort, i un empat final que
no va satisfer a cap dels dos
conjunts.
L’empat davant el Bigues afegit al triomf del Liceo davant
Las Rozas fa que les igualadines baixin provisionalment
a la setena posició de la taula
de l’OK Liga, amb 30 punts.
El proper dissabte les igualadines jugaran a Manlleu
El proper dissabte a partir de
les cinc de la tarda l’Igualada
Femení Grupo Guzman jugarà a la pista del Club Patí
Manlleu de la mítica canonera igualadina Maria Díez
“Peke”. Partit a priori molt
complicat per a les noies que
entrena Carles Marín, davant
un equip de play-off pel títol
i clar candidat a lluitar pel títol. L’Igualada Femení Grupo
Guzman buscarà confirmar
el nivell ascendent en el seu
joc a una de les pistes més
complicades de la categoria i
intentar donar la sorpresa.

erdre un punt a falta de
menys d’un segon és de
les coses que fan més
mal en l’esport. I més si és
en un partit on has hagut de
remuntar. Que ho has aconseguit a l’últim minut. I quan
acabés d’enviar una bola al
pal que t’hauria pogut donar
els 3. Faltaven dos segons…
el rebot va cap a l’ex-IHC,
Raül Pelicano, que amb la
seva tècnica prodigiosa, envia
un remat amb una sola mà a
l’escaire gairebé amb el temps
esgotat. Molt dolorós. I més si
tenim en compte que l’empat
(ja no diem la victòria) et donava gairebé de manera matemàtica la permanència.
Una part per cada equip
L’IHC va començar malament
el partit. Els gironins, conscients del que s’hi jugaven, es
van avançar dos cops amb el
0 a 2 i amb l’1 a 3 (amb un
altre gol pràcticament sobre
la botzina).
Pelicano va avançar els visitants amb un tir ras i llunyà
que va desviar el patí del mateix Elagi. Menys d’un minut
després Aguirre va fer el 0 a
2 desviant un tir de Grau.
Van haver de passar 7 minuts
perquè els arlequinats aconseguissin reduir diferències.
Tety Vives va enviar un tir
a porteria al límit de la pos-

sessió i Cantero va desviar
la bola, va recollir el rebuig
del porter i la va acabar posant dins. L’1 a 2 donava esperances de remuntada. Però
a falta de 14 segons Gere va
fer l’1 a 3 … presagi del final
terrible de partit.
A la segona part els rigats van
jugar millor i van ser capaços
d’equilibrar el partit (per dos
cops), gràcies especialment a
un inspirat Gerard Riba. Al
minut 3 i mig Riba va marcar de FD el 2 a 3. I 28 segons després va empatar amb
una acció d’interior, caçant
un rebot. 6 minuts més tard
en Gerard va rematar el hattrick amb una altra FD.
No havia de ser una tarda
plàcida pels de Francesc Fernàndez perquè el Girona va
tornar a empatar amb un gol
de Grau al minut 15. I encara van tornat a posar-se
pel davant amb un altre gol
d’Aguirre al límit de la possessió. Just a falta d’1 minut Palau va fer embogir les
Comes amb un aixeca i pica
que premiava l’esforç dels
locals i posava un empat en
el marcador que reflectia el
que s’havia vist a la pista.
Però encara faltava el pitjor.
La pitjor sorpresa de la tarda. La que va arribar a falta
de 34 centèsimes. La que va
complicar una mica més un
final de temporada que ja es
preveia emocionant.
Ara caldrà intentar recuperar algun dels punts perduts
a Calafell el proper dissabte.
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L’Events CB Igualada guanya i segueix Victòria dominant del
en la lluita per ascendir
Monbus CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 62
MMC MANRESA CBF 49

L

’Events CB Igualada va
aconseguir dissabte la
primera victòria de la
segona fase, a casa, contra el
Motor Munich Cadí Manresa
CBF, que encadena dues derrotes consecutives.
El partit va estar marcat per
l’encert inicial de les igualadines, que aconseguien deixar a l’equip visitant sense
anotar durant els quatre primers minuts, amb un primer
parcial de 7-0. Després de la
primera cistella del Manresa,
les locals van clavar un altre
parcial de 6-0, que provocava
el temps mort de les visitants.
La gran defensa igualadina
permetia recuperar pilotes
amb facilitat i poder marxar
ràpid al contraatac, trobant
ocasions de cistella fàcils i
així posant-se per davant en
el marcador amb certa tranquil·litat. El primer parcial
del partit era de 19-13.
En el segon període, les jugadores de Sergi Alamillo seguien controlant el ritme del
partit, aconseguint cistelles
després de recuperar pilotes i
sobretot, amb un 100% d’encert des de la línia de tir lliure, que els permetia mantenir
la distància. L’equip visitant

va aconseguir un parcial pobre en anotació, no trobaven
llançaments còmodes i només anotaven des de la línia
de tir lliure. El segon parcial
va ser de 20-12, col·locant un
resultat a la mitja part de 3925.
En la represa del partit, les
jugadores blaves van sortir
fredes, anotant tan sols un
triple durant els primers cinc
minuts de partit. Tot i així,
el bon joc en defensa no defallia. D’aquesta manera, les
jugadores del Bages no aconseguien retallar distàncies. El
parcial era de 12-11, posant
un resultat de 51-36 en el
marcador.
En l’últim període del partit,
les jugadores locals seguien

amb un bon nivell defensiu
i una bona anotació en atac,
trobant ocasions fàcils de
bàsquet a causa del bon joc
i impedint l’anotació de les
rivals. El tram final va ser
per les de Manresa i feia que
aquestes acabessin retallant
distàncies en el marcador,
però no va ser possible sobreposar-se a les jugadores de l’Events CB Igualada
SFA, que s’enduien la primera victòria d’aquesta segona
fase, amb un últim parcial
d’11-13 i el resultat final de
62 a 49.
El proper partit de les igualadines serà aquest dissabte
2 d’abril a les 17:30h a Les
Comes, contra el líder, Promoviatges CBF Cerdanyola.

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 80
MARISTES ADEMAR 63

E

l Monbus CB Igualada
disputava, el passat dissabte 26 de març, la 21a
jornada del grup C-2 de lliga
EBA. Els igualadins venien de
perdre en l’anterior jornada
contra C.B. Esparreguera, i en
aquesta ocasió tocava enfrontar-se al Maristes Ademar.
El partit començava amb un
igualada dominant des de el
primer minut, amb un conjunt
badaloní molt fluix defensivament. Gràcies a aquest fet,
l’equip local va aconseguir les
primeres avantatges i deixant
molt clar qui dominava el partit. El primer període va finalitzar amb un 21-12.
En el segon període, l’Ademar
Maristes va augmentar el nivell defensiu i va aconseguir
jugar més de tu a tu, el període
va finalitzar amb un 17 a 15,
col·locant l’electrònic amb un
38 a 27.

El tercer període va començar amb molta energia i amb
ganes de sentenciar el partit.
Un gran encert dels blaus va
fer obrir encara més l’escletxa
en el marcador arribant als 20
punts de diferència. Al final
del període, 61 a 41.
El darrer període, el conjunt
igualadí va seguir amb el ritme
anotador però va disminuir la
intensitat defensiva, fet que va
aprofitar l’equip visitant, per
aconseguir 22 punts. Els de
Badalona ho van intentar però
la diferència ja era insalvable.
El partit va finalitzar amb 80 a
63, favorable per als blaus.
El Monbus CB Igualada finalitzarà la lliga enfrontant-se al CB
Joventut Llucmajor, el dissabte
a les 19:00h. Els blaus encara
opten a classificar-se per a les
Fases d’Ascens a LEB Plata. Necessiten guanyar al Llucmajor i
que l’Esparreguera perdi el seu
partit. A part també es necessita una combinació de resultats
en els altres grups en els partits
que disputaran el Bàsquet Girona i el Mataró.
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Evolució constant del CF Difícil triomf de Toni Bou al trial
Igualada
francès de Chalon-sur-Saòne
FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
CF SOLSONÈS 0

E

ls blaus vencen per 2 a
0 al Solsona i es distancien d’un rival directe.
Els igualadins rebien, a Les
Comes, als del Solsonès, amb
l’objectiu clar de sumar els
tres punts i demostrar el bon
joc de la passada jornada es
convertís en victòria. Tot i
la mentalitat dels anoiencs,
l’inici del duel no va ser l’esperat. Moltes pèrdues de pilota i errades en la passada.
Calia ser més fi.
Amb el pas dels minuts,
l’equip es va assentar al terreny de joc i, al minut 17,
Max obria el marcador. Una

bona dosi de confiança, per
seguir millorant i generant
ocasions. S’arribava al descans amb un avantatge mínim.
A la represa, l’equip de Pedro
Milla va refiar-se i va tornar
a tenir un ensurt. No obstant
això, l’equip no va dubtar en
cap moment i, al minut 63,
Franco feia el segon.
Va ser clau per trencar el
partit i no deixar que el rival
s’apropés a la porteria d’Arturo. Els últims 25 minuts
van ser un constant atac a la
porteria visitant, on la falta
de punteria no va permetre
veure més gols al Municipal.
Triomf important per sumar
26 punts i visitar el complicat
camp del Viladecans, diumenge vinent.

Títol estatal per a Marc
Ollé al Campionat Ultres
CURSES MUNTANYA / LA VEU

E

l passat dissabte dia 19
de març es va disputar
el Campionat d’Espanya d’Ultres a la Serra de
Cazorla (Andalusia). Campionat Individual i per seleccions amb els corredors seleccionats per cadascun dels
equips.
L’atleta Marc Ollé Bernades
va estar seleccionat per la
FEEC - Selecció de Curses de
Muntanya per poder participar. Ollé va aconseguir davant l’elit nacional un 7è lloc,

un meritori top 10 en un recorregut de 7 h i 22 min.
Amb aquest triomf, l’equip ha
obtingut el títol estatal convertint-se en campions estatals d’ultramarató de muntanya.
El campionat es va dur a terme
en un recorregut de 72 km i +
4089 m de desnivell molt pedregós i moll amb les pluges
de les darreres setmanes. Des
dels inicis de la competició un
grup de 10 corredors va liderar la cursa fins als 40 km, a
partir d’allà, es van separar i
cadascú va fer la seva marca.

MOTOR / J.M VIDAL

A

questa ha sigut la 71a
victòria del pierenc
Toni Bou en el campionat del món de trial sota
sostre. I no ha sigut gens fàcil, doncs amb la Honda tant
sols ha guanyat per un punt
de diferència al també pilot
català Adam Raga (TRRS),
en el trial francès de Chalon-sur-Saône.
Al finalitzar el trial francès, Bou comentava: “Ha
estat una carrera molt bona
per a nosaltres. Crec que
no hi havia molta més dificultat que en la prova de
Niça, però és cert que aquí
hi havia zones que patinaven molt i, concretament,
hi havia un parell de passos
en els quals es podia marcar
la diferència. I així ho hem
fet. En la primera volta he
empatat amb Adam Raga,
en la segona tornada també
i en la final he guanyat per
tan sols 1 punt. Raga no ha
comès cap error, només ha

fallat en la zona més complicada del recorregut, i aquí és
quan hem pogut aconseguir
un petit avantatge que ens ha
portat fins a la victòria. Hem
començat el campionat molt
bé amb les dues victòries i
aconseguint 3 dels 4 punts
addicionals possibles, però
és cert que tots estem lluitant
fort per aquest mundial”.
Després de la disputa dels
dos trials francesos de Niça
i de Chalon-sur-Saône, el pilot pierenc disposa d’una cò-

moda avantatge en el campionat de 13 punts sobre
Adam Raga i de 22 respecte
al pilot italià Matteo Grattarola (Beta).
Aquest dissabte 2 d’abril es
disputarà la tercera prova
del mundial sota sostre al
Madrid Arena situat en el
recinte ferial de la Casa de
Campo construït a partir
de l’antic Rockódromo amb
l’objectiu de formar part
d’uns hipotètics JJ.OO. madrilenys.

Quatre joves promeses s’entrenen al
Centre d’Alt Rendiment de Circuit
Parcmotor a Castellolí
MOTOR / LA VEU

E

l Centre d’Alt Rendiment Circuit Parcmotor, a Castellolí, ha
engegat un nou curs d’entrenament i formació amb quatre joves promeses del motor
des de l’1 de març fins al 25 de
novembre del 2022. Les installacions de Circuit Parcmotor
compten amb una pista de velocitat de més de 4.000 metres,
una gran àrea off-road i l’edifici del Campus Motor Anoia
-on es realitzen tot tipus de
formacions-, entre d’altres.
Compaginaran tres matins a
la setmana d’entrenament en
diverses disciplines de motociclisme -motocròs, dirt track
i flat track, trial i velocitat en
asfaltamb un programa acadèmic de 350 hores anuals
acreditat pel departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través de
l’Escola Tècnica de Girona.
Entre d’altres, se’ls imparteixen classes d’idiomes (anglès
i espanyol), mecànica, telemetria, psicologia de l’esport

o seguretat. Aquest programa
de formació integral permet
als quatre joves, d’origen estranger -dos japonesos i dos
indonesis-, disposar d’un visat
d’estudiant i tenir cobertura
legal i jurídica durant el temps
que resideixen a Catalunya per
entrenar-se. Dos dels pilots
que formen part del programa
ja competeixen al campionat
de Moto 3, dins l’equip Honda
Idemitsu, amb només 16 anys,
i resideixen a Barcelona Un
tercer pilot, també de 16 anys
a petició de la família viurà en
una residència universitària a
Barcelona; i el quart pilot del
programa és un nen indonesi
de només 8 anys d’edat -que

encara no ha viatjat a Catalunya-, el qual residirà en
un pis a Igualada amb el seu
pare. L’objectiu del programa
és, segons explica el director
de Circuit Parcmotor, Ton
Pons, és “abordar el pilot en
la seva globalitat. Volem millorar les condicions d’entrenament d’aquests joves pilots
per millorar els seus resultats,
però no ens preocupem només de què fan a les curses els
caps de setmana, sinó també
de la seva vida entre setmana
i del seu creixement personal:
els assegurem l’escolarització,
la regularització de la seva situació al país i una cobertura
mèdica excel·lent.
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Joel Trulls, campió
Setmana d’enfrontaments difícils i
nacional de Street Workout pocs resultats per a l’handbol vilanoví
WORKOUT / LA VEU

E

l pierenc Joel Trulls es
va proclamar campió
de la SWUB Nacional d’Espanya el passat dissabte al Pavelló Europa de
Leganés. Va competir contra altres atletes del territori
espanyol en format batalles
cara a cara, és a dir, cada esportista tenia dues rondes de
45 segons per demostrar les
seves habilitats a les barres i
eren puntuats pels jutges de
l’esdeveniment.
Es valoraven aspectes com
el freestyle, els exercicis estàtics amb tensió, una correcta tècnica i una originalitat en la combinació de
moviments. Les habilitats
de Trulls a les barres, juntament amb una bona actuació i les combinacions complexes d’exercicis estàtics

i dinàmics li van donar la
victòria per revalidar el títol
de campió nacional que ja va
aconseguir el 2019.
Degut a la situació pandèmica, les competicions de Street Workout havien patit una
aturada temporal llarga i,
amb aquest retorn, s’ha pogut comprovar que el nivell
mostrat per part dels atletes
és cada cop més alt.
Joel Trulls, com a guanyador
del SWUB Nacional, va obtenir una plaça classificatòria per competir al Mundial
SWUB IV de Leganés el proper 28 de maig, competició
en la qual el pierenc ja hi ha
participat i espera un nivell
molt exigent per part dels
competidors. Trulls, de 23
anys, tindrà l’oportunitat de
millorar el quart lloc que va
obtenir en l’últim Mundial
disputat.

HANDBOL / LA VEU

L

’equip sènior A tenia
un desplaçament difícil
a casa del BCN Sants,
un equip amb molta banqueta
que van tercers a la taula classificatòria.
El Vilanova, més fluix d’efectius a causa de les lesions, van
intentar lluitar el partit. A la
meitat del primer temps les
locals can aconseguir recuperar pilotes i posar distància a
base de contraatacs contundents. La portera Abril Horcas
va fer un bon índex de parades. Tanmateix, el seu equip ja
es va trobar fora del partit a la
mitja part.
El segon temps va ser més
controlat , però ja no es va
poder fer res amb el marge de
9 gols, i el Vilanova va acabar
perdent per un ampli 32-18
D’altra banda, el segon equip
sènior B tampoc era favorit,
aquesta setmana. S’enfrontava a un H. L’Ampolla, farcit
de jugadores de categoria, que
van saber portar les regnes del
partit
Malgrat tot el Vilanova està
content de la resistència que
va saber oferir, tot jugant de tu
a tu davant un rival de nivell.
Va mancar encert a porteria,
sobretot en els llançaments
de 7 metres, que se’ls van entrebesar, fet que va propiciar el
22 a 28 final.

Equip Sènior / CH VILANOVA

actitud, que va propiciar massa errades, amb poques ofensives i massa fluixes en defensa. En canvi, al segon temps,
l’equip, que ja no tenia res a
perdre va mostrar la seva cara
més lluitadora fins on el físic
els va poder arribar. Malgrat
tot, un Sant Joan Despí d’idees clares i molt intens, va sentenciar amb un resultat ampli
de 24 gols a 40.

Victòria plàcida de l’infantil
a Can Titó en 1a Catalana
Partit plàcid de les infantils
davant un Ascó que viatjava
amb jugadores molt joves. Les
locals van demostrar bona actitud. Van desplegar un partit
vistós i motivat, amb una bona
defensa i una millora creixent
en l’encert a porteria. El resultat, favorable a les vilanovines
fou de 25 a 10.

Un Sant Joan Despí intens
no dona treva a les cadets
També les cadets es van trobar amb un enfrontament
difícil davant un rival fort. El
partit, a Can Titó, va oferir
dues parts ben diferenciades.
Una primera part amb poca

Equip Infantil / CHVILANOVA

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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Aleix Camats i Guim
Aquest diumenge, primera Jornada del
Morcillo, primers en disc Campionat de Clubs a Igualada
i javelina
el campionat en què partici- teixos equips del Grup “B”
ATLETISME / LA VEU

DISC I JAVALINA / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada
Petromiralles
Aleix Camats i Guim
Morcillo, es van imposar en
les proves del disc Sub-18 i la
javelina Sub-18 masculí respectivament, corresponents al
Critèrium de Llançaments -1r
Memorial Llorenç Cassi-, que
es va dur a terme diumenge, a
les pistes del Prat de Llobregat.
Hi participaren 6 atletes del
CAI Petromiralles, amb una
gran actuació global.
Van sobresortir les actuaci-

ons d’Aleix Camats, guanyador en el Llançament de Disc
Sub-18 masculí amb un millor
intent de 53,52 m, seguit d’Albert Gil, 2n amb 43,96 m, i de
Guim Morcillo, guanyador en
la Javelina Sub-18 masc., amb
51,35 m.
Elsa Alías era 2a en el martell
Sub-18 femení amb un millor
llançament de 49,84 m.
Josep M. Lagunas era 4t en el
disc absolut masculí, amb 36,31
m, i Ferran Sagrera era 4t en el
martell Sub-18 masculí, amb un
millor intent de 39,59 m.

E

ls propers 3 i 10 d’abril,
diumenge matí, es disputaran la 1a i 2a Jornades del Campionat Català
de Clubs d’Atletisme masculí i
femení, competició que substitueix l’antiga Lliga Catalana, i en la que prendran part
els equips absoluts masculí i
femení del C.A. Igualada Petromiralles, que enguany han
estat enquadrats al Grup “B”,
i competició en la qual participaran la majoria dels Clubs
capdavanters de l’atletisme
català, inclosos els que participen en Lligues estatals de
Divisió d’Honor o 1a Divisió.
La primera Jornada del Grup
“B” que es durà a terme
aquest diumenge 3 d’abril
a l’Estadi Atlètic Municipal
d’Igualada amb organització
del CAI Petromiralles, tindrà
la participació dels 8 conjunts
masculí i femení següents, en

pen un total de 36 equips: els
equips masculí i femení que
participaran en aquest Grup
“B” seran: C.A. Igualada Petromiralles - J.A. Sabadell
- Barcelona Atletisme - C.A.
Granollers - C.E. Universitari
- G.E. i E. Gironí - C.A. Vic i
C.A. Gavà.
Posteriorment, el 10 d’abril
es durà a terme la 2a Jornada, a l’estadi Josep Molins de
Sabadell, en la que els ma-

competiran novament, amb
la 2a meitat de proves no disputades en la 1a Jornada de
competició. Els dos conjunts
que encapçalin el grup amb
les puntuacions assolides en
les dues Jornades, pujaran al
grup “A” per a la temporada
vinent. Jana Planell va abandonar per problemes musculars en el salt de perxa, prova
dominada per Noa Martínez
(A.A. Catalunya).

Lucía Molina, 9a en Pentatló al
Campionat d’Espanya
Homenatge a Lluís
Basas Teixidó, referent
de l’esport igualadí
NATACIÓ / LA VEU

E

l proper dissabte 2
d’abril està previst un
acte d’homenatge a
Lluís Basas Teixidó, president
del Club Natació Igualada
durant els anys 1986-1995 .
L’Ajuntament d’Igualada ha
preparat una placa en el seu
honor pel fet de ser persona
distingida de l’esport igualadí
i per aquest motiu la piscina
de Les Comes es passarà a dir
Piscina Les Comes Lluís Basas Teixidó.
L’acte començarà a les 19:00h
i serà presidit per l’alcalde
d’Igualada Marc Castells qui
farà lliurament de la placa
commemorativa i pel president del Club Natació Igualada David Ramis.
Durant la tarda hi haurà
competició de natació corresponent a la 5a jornada de lliga Infantil. A continuació les
19:45h, partit de waterpolo
absoluts CN Igualada.

La figura de Basas Teixidó
Va ser periodista i dirigent
esportiu. Practicant de pilota
basca, natació i atletisme, fou
defensor del moviment olímpic i fundador de la secció de
pilota del Club Natació Igualada. Fundà, i fou president,
del Club Natació Delfins de
l’Anoia (1951-63) i artífex del
frontó municipal del Molí
Nou d’Igualada (1975). Rebé
la medalla al mèrit esportiu
de la ciutat d’Igualada (1964)
i la insígnia d’argent del Collegi d’Àrbitres de la Federació
Catalana de Natació (1982).

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del CAI Petromiralles/Jocnet Lucía
Molina, va assolir el
9è lloc en el Pentatló femení
corresponent al 35è Campionat d’Espanya Sub-16 indoor,
disputat a la Pista Coberta de
Sabadell dissabte i diumenge, amb la participació dels
atletes estatals capdavanters
nascuts els anys 2007/08, entre ells 3 atletes fem. del CAI
Petromiralles/Jocnet.
Va sobresortir la 9a posició
de Lucía Molina en el Pentatló femení amb 3.088 punts,
marca personal, i amb els següents registres en les 5 proves de la Combinada: 60 m.t.:
9 “51/S. alçada: 1,57 m./ll.

Pes: 8,36 m./ S. llargada: 4,96
m. / 600 m.ll.: 1’54”11, sobresortint el 3r lloc en alçada
i els 8ns en 60 m.t., llargada
i 600 m.ll, com a posicions
individuals més rellevants. La
campiona estatal va ser Itsaso
Madariaga (Reial Societat).

Clara Enrich era 5a en la 1a
femenina dels 1.000 m.ll. amb
3’ 06’’ 88, el que no li donava
l’accés a la final de la prova,
dominada per Mara Rolli
(C.A. La Valldigna)que amb
2’ 47’’ 56, va establir un nou
rècord estatal de la prova.

Josep M. Lagunas sotscampió estatal
màster en Disc
LLANÇAMENT DISC / LA VEU

L

’atleta veterà del Club
Atlètic Igualada Petromiralles Josep Maria Lagunas, va assolir la
segona posició al campionat
d’Espanya -Argent - en categoria M-45, en el llançament de Disc corresponent

al 5è Campionat d’Espanya
Màster de Llançaments d’Hivern, disputat dissabte i diumenge a Badajoz.
Josep M. Lagunas era segon i
Argent en el Disc en categoria
M-45, dissabte, amb un millor llançament de 37,74 m.
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S’aixeca el teló de la 33a edició de la Mostra Igualada
TEATRE / LA VEU

conèixer els seus interessos en
les arts escèniques.

A

hir dijous va començar
la 33a Mostra Igualada, fira d’espectacles
infantils i juvenils, inaugurada
per la consellera de Cultura
Natàlia Garriga, Marc Castells,
alcalde d’Igualada i Ramon
Giné, director artístic de la
Mostra Igualada.
La Mostra és una celebració
anual que enriqueix Igualada
i l’Anoia, i que compta amb
la implicació de tota la ciutat.
Després d’una edició passada
excepcional en format híbrid,
presencial i en línia, la Mostra
torna a la presencialitat total
i aposta per una programació 360º per a tots els públics
i d’un gran ampli ventall de
disciplines artístiques (teatre,
dansa, circ i clown, música,
titelles, instal·lacions), amb
una mirada oberta i crítica al
món. Com a Fira, és el punt de
trobada anual dels professionals del sector amb una Llotja,
situada de nou al Museu de
la Pell, i activitats adreçades
a companyies i programadors
per proveir les programacions
familiars d’arreu del territori
català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.
Enguany la Mostra Igualada
ha rebut 702 sol·licituds de
companyies, de les quals, la
direcció artística n’ha seleccionat 47. Durant 4 dies es
podran veure un total de 103
funcions. D’aquestes companyies, 32 són de Catalunya i

Els voluntaris, peça clau de la
Mostra
Cada edició formen part de
l’equip de voluntaris una seixantena de persones. El voluntariat és una peça clau en
l’organització de la Mostra.
S’ocupa del control d’espais,
l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre
altres funcions coordinades
amb el suport del Grup Xarxa
Igualada. L’edat mínima per ser
voluntari és de setze anys. Enguany, a causa de la pandèmia,
no s’ha obert convocatòria de
Famílies acollidores per allotjar artistes a casa.
14 de la resta de l’Estat. Dels
47 espectacles que es podran
veure, hi haurà 10 estrenes absolutes. Mostra Igualada tindrà 14 espais d’actuació amb
un aforament limitat.
La programació
Mostra Igualada vol defugir
de classificacions d’espectacles
per grups d’edat concrets i, enguany, no proposa itineraris
però sí les edats recomanades
de cada espectacle perquè el
públic el pugui gaudir al màxim. Enguany les propostes
se centren en disciplines com
el teatre, música, titelles, circ i
clown, dansa i instal·lacions, i
algunes d’elles aposten pel diàleg multidisciplinar, les noves

dramatúrgies i fins i tot, elements multimèdia. Les temàtiques són variades: la natura, la
família, les emocions, l’amistat,
la descoberta o la salut mental.
La venda d’entrades pels espectacles programats es va obrir el
dissabte 12 de març i ja s’han
exhaurit 20 espectacles dels 47
programats.
Podeu consultar tota la programació a www.mostraigualada.
cat.
Mostra PRO Catalans Arts
La 33a edició recupera la Llotja
professional de manera presencial al Museu de la Pell per
a les trobades dels diferents
agents del sector. Els migdies
del dijous 31 de març al dissab-

te 2 d’abril no hi haurà programació d’espectacles per tal que
companyies, programadors,
i altres professionals d’àmbit
català, estatal i internacional,
es puguin trobar a la Llotja, un
espai redissenyat per fomentar
la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.
Amb la voluntat d’escoltar i
conèixer els interessos del públic jove, Mostra PRO Catalan
Arts organitza una Kitchen Table, una dinàmica de debat innovadora que pretén donar veu
a diferents públics sobre una
temàtica concreta. En aquest
cas, comptarà amb la presència
de diferents membres del grup
de participació Mostra Jove i
altres joves de la comarca, per

Grup Mostra Jove
Mostra Igualada i la Kaserna
Jove han creat un nou grup de
participació juvenil on s’han
inscrit una vintena de joves de
12 a 20 anys interessats en les
arts escèniques.
Durant la Fira podran gaudir
d’un itinerari d’espectacles específic i podran tenir contacte
amb algunes de les companyies programades, així com entendre el funcionament i l’organització d’un esdeveniment
com la Mostra. De la mateixa manera, a través d’aquest
grup, la direcció artística es
podrà nodrir de continguts
que interessa a aquesta franja
d’edat, per programar en pròximes edicions.

Sis propostes d’instal·lacions oferiran una experiència immersiva
en les arts escèniques per a tots els públics

E

l format de les instal·lacions cada vegada pren
més força en el terreny
de les arts escèniques infantils
i juvenils. La programació de
la 33a Mostra Igualada compta
amb sis propostes immersives
i innovadores que també tenen una mirada 360º perquè
infants, joves i famílies puguin
viure-les des de dins i despertar així la seva curiositat.
L’artista Marga Socias presenta
Biblioteca de la Curiositat Infinita, un espai on cada llibre ens
convida a un univers fascinant,
un món per descobrir on pot
passar qualsevol cosa. La Companyia Minimons proposa a El

passatge dels records un espectacle sensorial en format recorregut on les famílies seran les
protagonistes de l’experiència i
per entrar-hi cada visitant haurà d’escollir el seu record més
bell que li agradaria conservar
per sempre.
La Caixeta a càrrec d’Holoqué
és una bonica història d’amor
prohibit entre la música i la
dansa, un viatge explicat amb
hologrames i vídeo mapping
de dues ballarines dins d’una
capsa de música gegant. A
Secrets de Tombs Creatius,
l’artesania i la tecnologia es
combinen per oferir una experiència personalitzada, in-

tensa i intransferible. Bulb&Me
és la nova proposta de la companyia multidisciplinar Múcab
Dans, una instal·lació visual,
poètica, interactiva i participativa que es complementa també
amb un espectacle homònim.
Per acabar, un robot, amb forma de cervell, explica als joves
la dificultat de viure la maternitat i la paternitat a A pie, del
valencià Jose Antonio Portillo,
una instal·lació sonora on habita la música, la mecatrònica, el
dibuix, el teatre i el so.
Arts de carrer
A banda de les instal·lacions,
la 33a Mostra Igualada tam-

bé pren el carrer amb diverses
propostes: [The Frame] d’Eléctrico28, un exercici dràstic al
carrer que treballa des del risc,
la reacció i la improvisació per
tal de convertir en extraordinari allò que aparentment és
ordinari; Dis_Order de PereHosta proposa un espectacle
de poètica del desordre i riure
del quotidià, l’oficina surt al
carrer per ordenar i certificar
certituds mentre segella les
nostres mirades amb humor;
Gregaris de Soon Circus Company, un espectacle de suar,
tendre i divertit sobre el costat
més humà de l’esport per parlar
de l’amistat; Els viatges de Bowa

de la madrilenya La Gata Japonesa, circ poètic i multidisciplinari per a tots els públics
amb una cuidada posada en
escena; Lume de Cia Du’K’tO,
una peça que es mou entre la
fantasia i el món terrenal que
juga amb llums, ombres, textures i colors; Potser no hi ha final
de Circ Pistolet, un gran viatge
delirant a ritme de rock, amb
acrobàcies sobre taula, verticals, mini-bàscula i equilibris
de mans a mans en duo i trio,
i Herència de La Industrial Teatrera, un espectacle en clau de
clown que convida a la reflexió
sobre el món en què vivim i el
que volem deixar.
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Programadors i companyies celebren el retorn a la presencialitat
TEATRE / C. ROMA

U

na de les novetats de la
Mostra d’enguany és la
recuperació de la sala
de les encavallades del Museu
de la Pell on hi ha la Llotja dels
professionals. Un espai, però
que s’ha redissenyat i on ja
no es poden veure els habituals estands de les companyies
sinó un espai obert i diàfan, tal
com explica Pol Gil, el director
adjunt de la Mostra. “Des del
2019 que no havíem pogut tornar a fer la Llotja professional
i aquesta recuperació és molt
important perquè és l’espai on
es duen a terme totes les activitats professionals de la Fira. I
volíem construir un espai amable, obert, que permeti la relació entre professionals”. L’espai
acollirà reunions pactes, trobades, conferències, també hi ha
una part descans i zona de bar.
Les companyies també es mos-

Preparació de l’espai que acull la Llotja, al Museu

tren satisfetes de la recuperació
de la presencialitat a la Mostra,
tal com explica en Pep Farrés de
Farrés Brothers que presenten

Quanta, quanta guerra. “Després de dos anys molt estranys
per tothom, en què s’han fet
succedanis, ja tenim moltes

ganes de tornar a trobar-nos
amb la gent i poder ensenyar
els espectacles en viu. El que
ven en una fira són les emoci-

ons que surten entre el públic,
les reaccions davant el que tu
presentes”. L’obra que porten
és un espectacle adreçat a públic jove. es tracta d’un text de
Mercè Rodoreda adaptat al
teatre en forma de monòleg.
La protagonitzen l’actor Biel
Rossell i el músic Biel Serena.
“La Mostra és una oportunitat
perquè tots els programadors
d’arreu del país la puguin veure i tinguem l’oportunitat de
girar-la arreu”, explica Farrés.
Per la seva banda la Maria
Berenguer, de Ka Teatre, porten Sota Sola, un espectacle
de teatre visual que parla de
la importància de donar valor a les petites coses del dia
a dia. “És molt important
tornar a trobar-se amb el públic i tenim moltes ganes que
desapareguin les mascaretes,
per poder tornar a veure els
somriures, les mirades, el feedback del directe”.

La Biblioteca Central d’Igualada viu un abril intens amb
presentacions, xerrades i recitals
LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada es prepara
per viure un abril intens,
amb presentacions, xerrades i
espectacles de tota mena. Abril
és un dels mesos més bonics
de l’any, per a les biblioteques i
lectors en general, i és ara quan
es fa també una important adquisició de novetats que s’ofereixen en préstec als usuaris.
D’entre aquestes novetats hi
ha les que es presenten també
a la Biblioteca. Així, la primera del mes serà «Retrobestiari», d’Heribert Masana i Soler,
que es presentarà el dissabte 2
d’abril, a les 12 del migdia. Es
tracta d’un volum que posa en
valor posa en valor la memòria
viva de la cultura popular dels
anys 70 i 80, un treball coral
que explica i analitza en primera persona com va ser el retorn
de la festa popular al carrer i
de quina manera es va viure.
Està editat per GABICP-Grup
d’Amics del Bestiari i la Cultura Popular i l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Uns dies més tard, el
dimarts 5 d’abril, Manel Forcano presentarà l’ Atles d’història
dels jueus a Catalunya, en un
acte organitzat per la llibreria
Llegim...?
Un altre llibre que també es
presentarà aquest mes és el

de l’igualadí Manuel Perera,
«Nuevo mundo» (editorial
Platero). Es tracta d’una fàbula d’autoajuda protagonitzada per dos sers antagonistes,
per la llum i la foscor. Aquest
acte tindrà lloc el dimecres 20
d’abril a les 7.
En clau poètica Òmnium
Anoia portarà a la Biblioteca l’espectacle poètic-musical
Llegir7Sentir TRI-A-DU, a les
portes de Sant Jordi. La vetllada comptarà amb la presència
d’Alba Comasòlivas (guitarra
i flauta travessera) Lídia Vila
(saxofon) i David Paloma
(guió i veu) i serà el divendres
22 a les 7 de la tarda. L’endemà,
dia de Sant Jordi, els més petits
podran gaudir d’una Hora del
conte especial amb l’Albert Estengre i El castell del drac, a les
12 del migdia.
Completen l’agenda del mes
d’abril de la Biblioteca una
nova xerrada de l’Associació
de Psicòlogues i Psicòlegs de
l’Anoia (APPA), sobre els tras-

torns de conducta en els adolescents, amb el psicòleg Jordi
Royo Isach. Això serà el dimarts 26 d’abril, també a les 7.
I finalment, pel que fa a les exposicions, el dijous 21 d’abril a
les 7 s’inaugurarà Tota pedra fa
paret. La pedra seca a Catalunya, una mostra que es podrà
visitar fins al 21 de maig.
Petita Biblioteca Lliure (PBL)
al barri de Montserrat
Aquest mes d’abril, el dimecres
dia 6, la Biblioteca inaugurarà
la segona PBL que instal·la a
Igualada, al barri de Montserrat. Hi ho farà amb un espectacle de contes obert a tothom,
a la plaça que hi ha entre el
Centre de Dia i el Centre Cívic
Montserrat. La primera PBL ja
es va instal·lar al barri de Fàtima, el 26 de març passat. Es
tracta d’unes casetes de fusta
plenes de llibres que els veïns
es poden emportar i compartir. D’aquesta manera la Biblioteca estén el plaer de la lectura
arreu de la ciutat.

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

Av. Dr. Pasteur, 32
08700 Igualada
Tel. 93 803 77 07
P au M u ntadas, 4 6
T el 9 3 8 0 3 3 1 7 5
I g u alada

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

M asq u ef a, 2 1
T el 9 3 8 0 5 1 2 8 7
I g u alada
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Presentació del llibre “Des de les
Ousman Umar presentà
golfes” premi Dr. Mercader de Recerca el llibre “Des del país
borra, però que els és crucial dels blancs”
LLIBRES / LA VEU

E

l proper dimecres 6
d’abril a les 19,30h es
durà a terme la presentació del llibre “Des de les golfes” de Marc Talavera Roma.
L’acte, que es realitzarà al Teatre Municipal de l’Ateneu,
comptarà amb la presència
de l’autor; de Xavier Barberà
i Bota, president del CECI, i
de l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells i Berzosa. El llibre és
el resultat del projecte presentat al Premi Doctor Joan
Mercader de Recerca, en la
seva convocatòria 2017, atorgat l’any 2018. Inicialment el
treball premiat duia el títol
de “Les transformacions socioculturals i socioeconòmiques de la comarca de l’Anoia
explicades a través dels canvis
en la utilització de les plantes:
viatjant des de finals del segle
XIX fins a l’actualitat, i mirant
cap al futur”. El canvi de nom
ha estat motivat per aquesta
nova forma de divulgació científica, que és, a través d’una
novel·la que va introduint al
lector en els coneixements
científics de les plantes de la
comarca. El llibre, a banda de
la part novel·lada conté un
sumari que relaciona la descripció de les diferents plantes que hi apareixen i el recull
dels testimonis que s’han utilitzat pel obtenir els coneixements populars a partir dels

quals elaborar contingut del
llibre i una bibliografia extensa per ampliar coneixements.
Es tracta d’una obra editada
pel Col·lectiu Eixarcolant,
amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada en la primera edició del llibre. Des de les
golfes ens parla de les relacions humanes, del quotidià,
de la globalització i de l’afany
de poder. Alhora el relat ens
submergeix, de forma subtil
i audaç, en tot allò que ens
vincula amb el territori, amb
una mirada etnobotànica
perfectament incorporada a
la trama. La trama novel•lesca representa l’aventura vital
de dues noies, l’Anna i la Bruna, que amb tota la il·lusió i
les ganes de menjar-se el món
s’enfronten als reptes i contradiccions de la societat canviant en què vivim. La història
obre múltiples finestres a un
passat que a poc a poc s’es-

per entendre l’avui i construir
el demà. I és així, peça a peça,
que les protagonistes van
completant el trencaclosques
d’una realitat polièdrica, fins
a assolir una mirada global
que els permet decidir. Decidir què volen fer, a què volen
contribuir.
Aquest treball va ser guanyador, per unanimitat del Premi
Doctor Joan Mercader de Recerca convocat l’any 2017 per
l’Ajuntament d’Igualada i el
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada i el Centre d’Estudis Antoni de Capmany de la
Universitat de Barcelona. El
Jurat reunit al 2018 estava integrat per Pere Camps i Oviedo, regidor del departament
de Promoció Cultural i Relacions Institucionals; Glòria
Escala i Romeu, directora del
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia; Helena
Parera i Domenjó, Biòloga,
en representació del CECI;
Marc Prat Sabartés, en representació del Centre d’Estudis
Antoni de Capmany; Xavier
Badia i Cardús, Llicenciat en
Filosofia i Lletres, especialitat
Geografia, per la Universitat
de Barcelona; Antoni Munné
i Torras, Biòleg, doctor per
la Universitat de Barcelona; i
Josep Rabell i Padró, cap del
servei de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, que actua de
secretari amb veu i sense vot.

LLIBRES / LA VEU

L

a presentació del llibre
d’Ousman Umar Des del
país dels blancs, que va
tenir lloc el passat dijous 24 de
març al Kiosk del Rec d’Igualada, va aplegar una quarantena
de persones que van escoltar
de primera mà el calvari viscut
per l’autor durant la seva fugida
de Ghana per l’Àfrica quan només tenia 12 anys, les peripècies
del trajecte en pastera i la dura
experiència als carrers de Barcelona fins a trobar uns pares
adoptius.
L’acte, organitzat per Òmnium
Anoia i presentat per Francina
Gabarró, no va ser només una
presentació d’un llibre, sinó
una reflexió profunda sobre el
fet migratori i el xoc lingüístic i
cultural entre dues societats tan
diferents. Ousman Umar també
va explicar la tasca que estan re-

alitzant des de l’ONG NASCO
per proporcionar ordinadors
i educació als nens petits de
Ghana i oferir-los l’oportunitat
de rebre formació i informació.
Va cloure l’acte un animat torn
de preguntes i intervencions
d’un públic entregat i colpit pel
relat d’Umar.
Exposició de Joan Triadú, a
l’Empremta
“A dins de classe soc feliç...”
és el títol de l’exposició amb
motiu del centenari del naixement de Joan Triadú que ja es
pot visitar a la sala l’Empremta d’Òmnium Cultural (carrer
de Santa Maria, 12) de dilluns
a divendres, de 19 h a 20.30 h,
fins al 13 de maig.
L’exposició està formada per 16
plafons amb reproduccions de
documents i fotografies que repassen la biografia de Joan Triadú, i és de caràcter itinerant.

Agustí Fernández, Sarah Claman i
Concert dels Verdums i
Amidea Clotet, tres genis de la impro- l’Orfeó Valencià Infantil
visació, estrenen projecte a l’Aurora
tar cançons conegudes interMÚSICAa / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

nou projecte a trio.
L’Estival de Jazz i el Teatre de
l’Aurora s’uneixen per oferir
conjuntament un concert de
jazz al mes dins el Cicle Música de primera fila al llarg de
la temporada.

D

ijous 7 d’abril a les
20.30 h tres genis de
la música improvisada s’uneixen per primera
vegada al Teatre l’Aurora per
oferir una experiència única.
Un viatge per l’espontaneïtat sonora que no sabem on
anirà, però el guiatge d’Agustí Fernández (piano), Sarah
Claman (violí) i Amidea Clotet (guitarra elèctrica) de ben
segur que serà electrificant.
El pianista és un dels exploradors de la música d’avantguarda més rellevants de
casa nostra. Ha treballat amb
grans personalitats de la improvisació com ara Peter

Kowald, Derek Bailey, Laurence D. «Butch» Morris o
Evan Parker, entre d’altres.
Després de publicar dos treballs a duet, d’una banda amb
la violinista Sarah Claman i
de l’altra, amb Amidea Clotet,
ara s’uneixen els tres en un

Horari i venda d’entrades
El concert de Agustí Fernández, Sarah Claman i Amidea
Clotet tindrà lloc el dijous 7
d’abril a les 20.30 h. Les entrades tenen un cost de 12 € i
10€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.

L

a Coral Infantil “Els
Verdums” i l’Orfeó Valencià Infantil (OVI)
oferiran un concert aquest
dissabte 2 d’abril a les 12h, a
l’Església de la Soledat, amb
motiu de l’intercanvi que han
fet els cantaires de totes dues
corals. Al març, els igualadins van anar a València, i
ara són els valencians que
visiten Igualada. El concert
comptarà amb tots els grups
dels Verdums, que engloba
infants dels 3 als 17 anys, i els
grups Gatapata i Corremón
de l’OVI, sota la direcció de
Xelo Rodríguez, Anna Ferrer, Clàudia Ros i Josep Lluís
Valldecabres. Per part dels
valencians, es podran escol-

nacionalment, tals com “City
of Stars” del musical La La
Land, “Dancing Queen” d’ABBA o “Hallelujah” de Leonard
Cohen, però també alguns
de clàssics, com “Ave verum”
de Mozart. Els Verdums presentaran melodies com “Bon
dia!” dels Pets, “The sound of
silence” del duet Simon and
Garfunkel o la basca “Aitormena” d’Hertzainak, però
també algunes caramelles representatives de l’entitat, com
la “Cançó de bres per a una
princesa negra” o “Banaha”.
El concert finalitzarà amb un
cant comú de tots dos cors.
L’entrada és lliure i els assistents podran fer el seu donatiu a la taquilla inversa havent
acabat el concert.
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Els Moixiganguers descarreguen el primer castell de 8 de la
temporada
MÓN CASTELLER / LA VEU

A

quest diumenge els
igualadins es trobaven amb la primera
actuació com a locals de l’any
i, després de la bona dinàmica dels últims assajos, era una
data que prometia estrenes
importants. Les dues colles
convidades a acompanyar els
morats a la diada de Cotxeres
eren Castellers de Lleida i Tirallongues de Manresa.
La diada va començar amb 4
pilars de 4 seguits de la torre
de set, una estructura que ja
agafa forma i que s’ha convertit en habitual aquestes primeres actuacions dels Moixiganguers. A la mateixa ronda els
manresans van fer el 4 de 6 i
els del Segrià el 3 de 7. La segona ronda havia de ser la bona,
però després de desmuntar un
intent del 4 de 8, els igualadins
van optar per descarregar el
7 de 7, un castell que també
era el primer cop que veiem a
plaça per part dels morats. Tirallongues va descarregar el 3

de 6 amb agulla i Castellers de
Lleida el 4 de 7.
Finalment, va arribar el plat
fort. La 3a ronda va començar amb el 4 de 8 descarregat
dels Moixiganguers, que els
convertia en la tercera colla en

fer un castell de 8 el 2022. Els
de Manresa van descarregar el
3 de 6 i la colla de Lleida el 4
de 6 amb agulla. Els morats es
van acomiadar amb dos pilars
de 5 i dos de 4.
En acabar la diada es va cele-

brar un dinar a les Cotxeres,
que enguany complia 5 anys
com a local de la colla, on hi
van assistir castellers de les 3
colles que havien participat
en la diada.
Aquesta setmana torna a ser

important per als Moixiganguers que han de preparar la
següent actuació que serà el
dissabte 2 d’abril a Tarragona
a la diada d’inici de temporada dels Castellers de Sant
Pere i Sant Pau.

Una teràpia integral
De Cristina Clemente i Marc Angelet
Amb Abel Folk, Andrea Ros, Roger Coma i Àngels Gonyalons

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 10 d’abril 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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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

Las uvas de la ira
FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA
Títol original: The Grapes of Wrath
Producció: Darryl F. Zanuck per a la 20th Century Fox
Nacionalitat i any de la producció: EEUU, 1940.
Director: John Ford
Argumentació: Film basat en l’obra homònima de John
Steinbeck
Guió: Nunnaly Johnson
Fotografia: Gregg Toland
Música: Alfred Newman
Intèrprets: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine,
Charley Grapewin, Zeffie Tilbury…
Duració: 129 minuts
Cel·luloïde: Blanc i negre
Nota preliminar:
Las Uvas de la ira, el llibre més
popular de J. Steinbeck, va ser
publicat l’any 1939, quan EEUU
feia ja 10 anys que suportava els
efectes de la Gran Depressió,
un període que moltes vegades,
tant en la literatura com en el
cinema, s’ha tractat de manera
molt parcial fent la impressió
que fou una fallida financera
que va arrossegar a grans fortunes i va portar al suïcidi un
escandalós nombre d’executius
de New York. Tanmateix el fenomen fou més ampli que tot
això; va afectar la societat en general i en particular, de manera
dramàtica, a les classes baixes.
L’argument narrat a la novel·la i
plasmat després al film de John
Ford és un tema, malauradament encara avui, actual, tant
per la qüestió relacionada amb
les migracions com pel que fa
a l’explotació laboral i la crisi
dels més febles. Novel·la i film
són dues obres de gran utilitat
a l’hora de reflexionar sobre els
drets civils i socials per la vigència omnímoda al nostre món.

Sinopsi:
El film ens situa a la dècada
dels 30 del segle XX als EEUU
en plena depressió econòmica.
Moltes famílies camperoles van
perdre les seves cases i les seves
terres a conseqüència de la voràgine de les grans companyies
agrícoles havent d’abandonar
les seves arrels i anar-se’n cap
a l’oest, a la recerca de subsistència. El camí comporta tal
quantitat de vicissituds que esdevé una mena d’odissea cap a
la “Terra promesa”, on pensen
trobar la solució als seus problemes d’habitatge i de feina. L’èxode se centra principalment en la
família Joad que surt d’Oklahoma i acaba a Califòrnia, terra
de vinyes. La incomprensió,
les dificultats, els entrebancs
la violència i la gana seran els
companys de viatge de l’angosta
travessa.
L’autor:
John Ford, neix l’1 de febrer de
1894 i mor el 31 d’agost de 1973;
actor, director, productor de
cine i quatre vegades guanyador

del Premi de l’Acadèmia. D’origen irlandès, fou seminarista
catòlic i autodidacta. Considerat mestre i pioner del cinema
americà després de W. Griffith
i Charles Chaplin. Realitzador
pròdig del gènere Western. Els
seus films presenten unitat de
forma i contingut, d’aquesta
manera aconsegueix una sintaxi i una narrativa molt expressiva i moderna. Malgrat que
treballà dins l’etapa de cinema
sonor també va fer cine mut
(El caballo de Hierro). Els seus
films són alhora comercials i artístics; lírics i humanistes. Ford
va ser un dels primers directors
a crear estereotips, els coneguts
herois de Ford. La filmografia
de John Ford, impregnada del
New Deal, es va convertir en
espectacle de masses d’utilitat
social.
Context de la realització:
Andreu Mayayo fa una descripció extraordinària del context
en relació amb el cinema:
“El cine durante el New Deal se
convirtió en un espectáculo de
masas desde 1927 con la banda
sonora incorporada. Los norteamericanos, en plena depresión
económica reivindicaron la entrada gratis para el cine ya que
la consideraban una necesidad
básica como el pan y el vestido.
Habia hambre de cine…pero
también de desnudar a la sociedad que los habia traicionado,
de reivindicar la lucha y el sacrificio como único camino para alcanzar la felicidad en el futuro”.
Corrien els anys de la presidència de Roosevelt, anys de conflictivitat laboral, de violència
contra determinades companyies, de llargues i continuades
vagues; anys de recessió eco-

nòmica, en definitiva. Al món
rural, concretament, la mecanització i la voràgine de les corporacions van provocar la ruïna
de centenars de milers de petits
camperols.
Cronologia i context històric:
Els camperols i petits propietaris que també van viure els feliços anys 20, es van endeutar fins
al coll i van explotar la terra fins
a deixar-la erma. Davant aquesta situació el govern federal, demòcrata, va intervenir posant a
la pràctica un projecte de planificació econòmica creant cooperatives agràries i polítiques
keynesianes. Cal recordar que
les xifres d’atur van arribar als
15 milions.
El film de John Ford, però,
aprofundeix i contextualitza la
greu crisi econòmica endinsant-se, de manera notable, en
les dificultats del món rural i
concretament dels que van haver de migrar cap a l’oest d’Amèrica del Nord.
Valoració crítica:
Parafrasejant al professor i crític cinematogràfic Josep María

Caparrós, dir que, sense cap
mena de dubte el film és una
de les obres mestres de John
Ford, qui ofereix una perfecta
evocació de l’Amèrica dels anys
30 reflectint el clima de desolació, desesperació i pobresa que
va viure gran part del poble
americà arran del crack del 29.
Sense cap mena de dubte Ford
conjuga de forma magistral
poesia cinematogràfica i dramatisme. Las uvas de la ira
és una narració de la visió del
món americà de l’esmentada
dècada. Es tracta d’un film que
té tant valor documental com
artístic. Mitjançant la perícia
de la tècnica de filmació i de
realització, Ford converteix la
pel·lícula en una veritable crònica històrica on no tan sols
mostra la situació dramàtica
dels camperols, sinó també
les mesures intervencionistes
estatals del New Deal de Roosevelt.
L’obra cinematogràfica que us
presento, no solament pretén
ser un mitjà de denúncia social sinó també un document
obert d’anàlisi de la història
de les mentalitats.

PROMOCIÓ LA MOSTRA
Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness

Carret per a dos nens de regal amb E Bike motor central
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A l’AUGA es va parlar de
marihuana

EXPOSICIONS
UNA REVELACIÓ PRÒPIA

Maria Vernet.
Presenta una sèrie de retrats en pintura de
dones més enllà dels estereotips. Una temàtica connectada amb el quotidià, personal
i real.
De l’1 al 17 d’abril a la Sala Municipal
d’Exposicions

ORÍGENS I DESTINACIONS
CULTURA / LA VEU

M

olta gent al Teatre de
l’Ateneu per escoltar
Ramón Chacón, Intendent, cap de la Divisió d’investigació criminal de Mossos
d’Esquadra.
De manera clara i entenedora, recolzada en uns coneixements exhaustius de la situació d’aquesta droga a l’Anoia i
a d’altres comarques, va anar
desgranant l’evolució de la producció, distribució i consum
d’aquesta herba.
De tot el diner que mou i de
la perillositat del que i del qui
hi ha al darrere. De la posició
de la comarca respecte a d’al-

tres comarques i de l’evolució
creixent en aquests dos anys de
pandèmia. Es mostraren bosses de diferents tipus que el públic va poder tenir a les mans.
La seva intervenció fou molt
ben valorada i aplaudida.
I el proper dilluns, Isidre Quintana, acompanyat de Teresa
Miret, mostrarà una part de
la seva important col·lecció
de postals d’Igualada. Amb la
projecció d’aquestes imatges
podrem seguir tan els canvis
del paisatge urbà com l’evolució de les arts gràfiques de la
premsa igualadina del segle
XX. Amb aquesta sessió s’acaba el trimestre i comencem de
nou el dia 25 d’abril.
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Què és el que lliga el nostre passat amb el
nostre futur? Quin és el camí que prenem o
fem per arribar-hi? Aquesta és una exposició itinerant “2021 IAPMA Coral Jubilee”.
Del 29 de gener al 17 d’abril al Mirador del
Museu Molí Paperer de Capellades

CONCURS DE DIBUIX SURT
A VEURE ELS TRES TOMBS

Mostra d’un centenar de dibuixos presentats
pels infants de les escoles d’Igualada amb
motiu de la tradicional Festa dels Tres Tombs
Fins al 14 d’abril a la sala d’exposicions de
la Biblioteca Central

POSA’T A LES SEVES SABATES

Partint de personatges coneguts de la literatura universal Valentina Botana ha dibuixat
la seva indumentària i, en especial, les sabates, com a símbol de llibertat i moviment.

Del 21 de març al 6 de maig al Punt de lectors
de la Biblioteca Central

SOBIRANIA AIMENTÀRIA
PER A LA SALUT I L’AUTOMONIA ECONÒMICA KICHWA

Exposició fotogràfica sobre l’exemple dels poble indígenes de Pastaza, Equador.
Del 23 de març al 8 d’abril de 2022 a l’entrada
del Campus Universitari - UDL

VISIONS I PROJECTES. PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL
DISSENY ANOIENC

Exposició sobre el disseny contemporani de la
comarca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposicions del Museu de la Pell

A DINS DE CLASSE SOC FELIÇ

16 plafons amb reproduccions de documents
i fotografies que repassen la biografia de Joan
Triadú en l’any del centenari del seu naixement.
Fins el 13 de maig a la sala L’Empremta
d’Òmnium Cultural
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Arià Paco guanya el
premi Roc Boronat
d’ONCE Catalunya

Igualada brinda amb la 08700, la
cervesa oficial de la Capital de la
Cultura Catalana
CULTURA / LA VEU

0

LLIBRES / LA VEU

E

l jurat del XXIV premi
literari Roc Boronat ha
escollit Arià Paco com
a guanyador de la 24 edició
per l’obra Covarda, vella, tan
salvatge, que es publicarà a
l’Editorial Amsterdam al setembre de 2022. La cerimònia d’entrega del premis va
tenir lloc la setmana passada
a l’Auditori ONCE Catalunya
en un acte presidit per Natàlia Garriga, Consellera de
Cultura.
La novel·la guanyadora narra el retrobament de quatre
amics en la vintena. Distanciats per les aspiracions
professionals de cadascú, en
el transcurs d’un estiu enra-

rit, assistim als seus anhels i
frustracions, als intents infructífers de comunicar-se i
a la sensació de no pertànyer
enlloc. Com un teló de fons,
Igualada és la llar que els arrela i alhora el lloc d’on tots
volen fugir.
Amb 29 anys, Arià Paco, graduat i màster en Filosofia, ha
estat guardonat amb el premi Valldaura-Memorial Pere
Calders amb la novel·la Mentir a les mosques. També ha
publicat Panòptic i articles en
diversos mitjans. El 2020 va
rebre la Beca Montserrat Roig
d’ajuda a la creació literària
de l’Ajuntament de Barcelona.
El premi Roc Boronat, convocat per ONCE Catalunya, està
dotat amb 6.000 €.

8700 és el codi postal
d’Igualada i també el
nom de la cervesa oficial d’Igualada Capital de la
Cultura Catalana, ha estat
creada especialment per celebrar l’any de la capitalitat. Es
tracta d’una cervesa artesana
ideada i elaborada per la cervesera igualadina Rec Brew.
La 08700 és una cervesa artesana DDH IPA de 5’7% i
35 IBU’s, d’aspecte brillant,
transparent, ataronjada, d’escuma blanca i persistent. És
poc amarga, de carbonatació
delicada i intensitat suau. En
boca hi predominen les notes
afruitades amb tocs resinosos
i en nas s’hi troben les notes
dels llúpols que li donen un
toc cítric i afruitat.
Rec Brew, cervesa igualadina
Rec Brew va néixer a Igualada, el 2019, de la mà de l’Oriol i de l’Edgar, que després
molts anys sent homebrewers
(elaborant la seva pròpia cervesa a casa) van decidir obrir
la seva pròpia fàbrica de cervesa artesana a Igualada.
Han dividit el projecte Rec
Brew amb dues fases, la primera elaborant la cervesa en
una fàbrica externa i actual-

ment es troben tirant endavant la segona fase, obrir la
seva pròpia fàbrica a Igualada
amb un espai de tast obert a
tothom.
L’etiqueta de la cervesa 08700
està formada per tres dissenys
diferents, cada un inspirat
amb els elements que conformen el logotip d’Igualada Capital de la Cultura Catalana:
les onades que fan referència
al patrimoni i la identitat; les
tres “C” concèntriques que
simbolitzen el dinamisme i la
creativitat cultural; i els punts
que simbolitzen els ciutadans
igualadins i igualadines que
participen de la ciutat i conformen el teixit associatiu.

Els tres elements conformen
l’acrònim IGD. El disseny ha
estat creat per l’estudi creatiu
Burzon*Comenge, el mateix
que va dissenyar el logotip de
la capitalitat.
La cervesa 08700 estarà present en alguns actes culturals de la capitalitat, com és
el cas del cicle de concerts
Música Capital. Els concerts
de la integral de sonates per
a violí i piano de Beethoven
dels dies 26 de març, 8 i 22
d’abril, al Teatre Municipal
Ateneu, aniran acompanyats
de la degustació de la nova
cervesa artesana.
(entrades disponibles a:
www.tiquetsigualada.cat).

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'
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Descobreixen l’origen de la imatge de
la Mare de Déu de la
Pietat i situen Igualada al centre de l’art
gòtic europeu
ART / LA VEU

E

ls professors d’història
de l’art, Albert Velasco
i Santos M Mateos, de
les universitat de Lleida i de
Vic, han publicat recentment
un article en què exposen els
resultats de la recerca sobre
la imatge de la Mare de Déu
de la Pietat d’Igualada, que té
una història de més de cinccents anys. L’autor de l’obra
formaria part d’un dels tallers d’escultura gòtica més
rellevants d’Europa, conegut
com del Mestre de Rímini,
situat a Alemanya.
Juntament amb una peça del
Cau Ferrat de Sitges, la Pietat
d’Igualada és de les poques
imatges que es conserven a la
Península Ibèrica. Altres de
semblants es troben en ciutats com Glasgow, Londres,
Nova York o Baltimore.
Els investigadors presentaran els resultats de la seva
recerca el proper dimarts 5
d’abril a 2/4 de 8 del vespre al
Santuari de la Pietat, a l’Escola Pia d’Igualada.
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Els nens i nenes de 4t de Primària de les escoles
igualadines gaudeixen amb la Cantata Escolar
MÚSICA / LA VEU

A

mb la participació de
tot l’alumnat de 4t de
primària de les escoles d’Igualada, el dilluns 28 de
març va tenir lloc al Pavelló
d’hoquei de les Comes la Cantata Escolar.
Donada la incertesa del tema
sanitari, la cantata no es va
començar a treballar fins al
gener: primer en les sessions
de formació que reben els
mestres, després en el treball
que cada escola desenvolupa
a les seves aules i finalment en
la presentació de tot el treball
comú en un gran concert.
A l’inici, la M. Queralt Martí,
directora de l’Escola de Música d’Igualada, va recordar que
la Cantata escolar va ser el primer acte multitudinari que es
va haver de suspendre per la
pandèmia de covid: “En aquella ocasió, els follets valents
de 2020 van quedar silenciats,
per un follet dolentot que va
venir a trastocar, d’una manera furient, el nostre dia a dia...”
També, fent referència als petits cantaires i a l’argument de
la cantata, expressà un desig
que ben segur tots compartim:
“Els follets valents, savis sense por, menuts i desperts que
tenim aquí, també ens canta-

FOTO: Joan Guasch

ran que busquen la pau i que
venen a fer nous amics. Potser
aquest missatge l’haurien d’escoltar i fer seu alguns mandataris als qui no els importa la
vida dels altres”.
L’alcalde, Marc Castells, al seu
torn, es va referir a l’alumnat
que participava en la cantata, a
les escoles i als centres d’ensenyament artístics, remarcant
el valor que tenen pel futur de
la ciutat i, com ja és tradició,
va acabar el seu parlament
preguntant als nens i nens si

tenien ganes de cantar. El sí de
la resposta va ser clar, unànime i rotund.
La cantata va ser seguida amb
molta atenció i més d’una vegada, el bon fer dels cantaires
i dels narradors va ser premiat
amb aplaudiments entre cançó i cançó.
L’escenografia -arbres que representaven un bosc i siluetes
dels personatges del conte- va
estar coordinada per Xavier Mula, professor de l’escola
d’art; el programa de mà el va

realitzar una alumna, també
de l’escola d’art; els narradors
van ser joves alumnes de l’escola de teatre i tots els cantaires i músics van actuar dirigits
per Montserrat Roset, professora de l’Escola de Música.
En finalitzar la cantata, després
d’un llarg aplaudiment dirigit
als mestres i a l’alumnat, l’alcalde d’Igualada i la regidora
d’Ensenyament van obsequiar
als col·laboradors i als mestres
de música i de plàstica amb un
petit detall floral.

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

Anem per l’any 1989, i també he hagut de remenar a l’hemeroteca digital per poder definir més el que veiem a les fotos.
La ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament és una fotografia del mes d’abril i com sempre hi podem notar com evolucionen tant els llocs, com les persones. El primer que crida l’atenció és l’elevat nombre de balladores i balladors, així com el fet que tothom vaig vestit de festa. També és curiosa la decoració de la
plaça amb llums de colors i un escut de la ciutat fet amb bombetes de colors a la façana de l’ajuntament. També com sempre podem fer l’exercici de comparar
els establiments que surten a la foto i els que hi ha en l’actualitat.
La segona foto la tenia situada en una sortida pel riu Anoia, a sota el Bedorc, a l’ermita de Sant Miquel del Bedorc i m’ha costat força recerca confirmar-ho. Als
negatius hi ha una imatge de la portalada de l’ermita i aquesta pintura a la paret del que seria l’absis. Per això la situava en aquest indret.
Notable la frase en llatí pintada a sobre la verge amb el nen Jesús: “Defensa’ns en la batalla”!
D’aquest ermita per les fotos que he vist, avui només en resta la paret de la façana.
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Meravellós concert de clausura del XXVIII Festival Internacional
d’Orgue d’Igualada
MÚSICA / MARIA DALMASES

E

l passat diumenge 27 de
març hi va haver l’última
sessió del Festival Internacional d’Orgue d’Igualada
que organitza el departament
de Cultura de l’Ajuntament
d’Igualada. El director artístic,
Joan Paradell i Solé, va voler
ser present a aquest concert
que tancava el Festival amb els
mateixos artistes, l’organista
italiana Stefania Mettadelli i el
músic igualadí David Riba a la
flauta travessera, que havien de
cloure el Festival de l’any 2020
que es va suspendre per la pandèmia.
Stefania Mettadelli va fer els estudis de piano i orgue a Parma.
Ha assistit a seminaris, cursos
i masterclasses d’interpretació
organística, ha obtingut diversos premis i la beca Zonta
Club International. Desenvolupa una intensa activitat concertística actuant en Festivals
d’Orgue a Itàlia i a l’estranger.
És convidada regularment a
donar lliçons-concert i conferències. És director artístic
de l’Associació Musical “Notti
di Note” i és l’organista titular

de l’Església de Sant Sebastià-Massa.
L’igualadí David Riba va estudiar flauta travessera, piano,
viola, harmonia, contrapunt i
composició. Va seguir els estudis de flauta amb Claudi Arimany i ha rebut consells del
gran concertista Jean-Pierre
Rampal. Becat per la Generalitat de Catalunya ha cursat
estudis de perfeccionament a
Londres. Ha fet concerts amb
moltes agrupacions de cambra,
ha estat fundador i director de
la Jove Orquestra Simfònica de
l’Anoia i és professor de flauta
travessera al Conservatori de
Música d’Igualada.
L’acte es va iniciar amb unes
paraules del comentarista del
Festival, Jaume Planas, amb
la petició de pau a Ucraïna i a
tot el món, prec que els intèrprets van fer seu amb una interpretació musical: Cantabile:
Africa-Europa, un solo cuore
d’Enrico Pasini.
L’inici del concert, amb l’obra
per a orgue Hora gaudiosa
op.132 núm. 5 de Marco Enrico Bossi (1861-1925), ja va
produir una agradable sensació per la força, energia i ex-

pressivitat amb la que va ser
tocada. Aquesta sensació es
va mantenir en l’obra següent,
els moviments Allegro-Largo-Allegro de la Trio Sonata en
Do major BWV 529, de Johann
Sebastian Bach (1685-1750),
interpretada pels dos músics,
tots dos amb una gran tècnica,
una gran compenetració i molta sensibilitat.
Després l’organista ens va fer
vibrar amb Echoes of joy i Toccata giocosa d’Hans-André
Stamm, nascut l’any 1958, unes
obres alegres i rítmiques amb
gran treball al pedaler, que
van contrastar amb el deliciós
Adagio für eine Spieluhr WoO
33/1 de Ludwig van Beethoven (1770-1827) amb una bella
melodia i un preciós diàleg dels
dos instruments.
El concert va seguir amb dues
obres per a orgue sol. La primera va ser Ofertori en re major
de Giovanni Morandi (17771856), un autor que, malgrat
que la seva esposa fos cantant
d’òpera, mai no en va compondre cap; aquest Ofertori,
però, és una veritable obertura
operística que va enfervorir el
nombrós públic del concert.

La segona va ser Sortida en Mi
bemoll major de Louis James
Alfred Lefébure-Wély (18171869), amb un ritme molt marcat que en alguns moments
semblava fins i tot ballable, i un
bonic acompanyament.
De John Rutter, nascut el 1945,
van tocar tres moviments, Preludio - Ostinato - Rondeau, de
la Suite Antique; aquesta va ser
l’última obra on van intervenir
els dos instrumentistes, amb
una interpretació magistral.
El concert va acabar amb una
obra per a orgue sol, Power
of life, d’un altre compositor
contemporani, Mons Leidvin Takle, nascut el 1942, que
va ser un digne final del concert i del Festival. Un Festival
que compta amb una perfecta
transmissió per pantalla, a càrrec de Jordi Balsells, de Josep
Maria Martí i d’Isabel Luque,
que permet visualitzar la tasca
dels músics, i que és sobretot
important en el cas de l’orgue
ja que permet veure el joc entre els dos teclats, el pedaler i
els registres.
Va ser un programa molt variat
amb el qual els dos concertistes van connectar amb tota la

concurrència, creant-se una
gran empatia. Els dos artistes
van evidenciar el seu gran talent i la seva sintonia, així com
un gran virtuosisme i musicalitat. En el cas de l’organista cal
destacar la registració que va
utilitzar a cada obra, fent sentir
totes les possibilitats de l’instrument; en el cas del flautista,
la seva immillorable afinació.
El nombrós públic, que gairebé omplia la basílica, va gaudir
d’un concert extraordinari, i ho
va demostrar amb grans aplaudiments als que els intèrprets
van correspondre tocant, com
a bis, un altre moviment, Aria,
de la Suite de Rutter.
Després van baixar a saludar
des del presbiteri, on van ser
obsequiats per Carme Riera, primera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada i per
Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions
Institucionals. Jaume Planas
va donar les gràcies als responsables de l’Ajuntament i de la
basílica de Santa Maria, a tots
els que fan possible el Festival
i, molt especialment, als assistents, i els va emplaçar al Festival de l’any vinent.

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

PRIMERS ANYS DEL SEGLE XX.
VISTA DE L’ ESGLÉSIA DELS FRARES
O CAPUTXINS.
Una perspectiva de la façana principal de l’Església
dels Pares Caputxins, des del tram de l’antigament
anomenat “Camí dels Caputxins” que venia des del
Passeig Verdaguer.
Fotografia atribuïble a algun dels primers afeccionats a la fotografia d’aquella època.
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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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

De revisió obligada la mostra “Bastint anhels”,
d’Albert Nel·lo, o el talent de saber apropiar-se dels
moments claus del món casteller

A

lbert Nel·lo va incorporar-se al món de la
fotografia de gran, malgrat sentir-se de ben
jove un entusiasta de la càmera fotogràfica.
De primer, el pas cap al camp de la fotografia va ser
summament autodidacte, servint-se no solament
de material bibliogràfic, sinó també prenent com a
pauta l’obra de diferents fotògrafs reconeguts, uns
veritables referents, especialment pel que fa a l’àmbit
competencial de la tecnologia fotogràfica. Seguidament, va accedir a una formació molt més professional participant de diversos cursos convocats en
diferents localitats (Valls, Tarragona i Barcelona).
Consolidada una sòlida formació, Nel·lo, va començar a destacar assolint una dilatada producció per a
la qual va concórrer en distints concursos fotogràfics, essent ben aviat mereixedor d’uns qualificats
premis i reconeixements.

Als nostres dies, aquesta vasta producció ens situa
davant d’un artista capritxós i versàtil, tant a nivell
tècnic com temàtic, que ha dut a terme un extens recorregut per unes plurals maneres de fotografiar, a
la vegada que endinsant-se per distintes estètiques.
Tanmateix, i per a aquesta avinentesa en què ha presentat la seva obra, al FineArt Igualada 2022, “Bastint
anhels”, ha optat per a l’ús del blanc i negre, incidint
en la gamma que ofereix l’escala de grisos per a fer-se
seves unes captures que exalten amb un incomparable domini del monocrom la més gran expressivitat dels rostres humans i dels seus gestos. Això és, el

blanc i negre, en aquest cas, li ha permès
d’igualar la importància i l’interés dels diferents grups de castellers, deslligant-los
de la identitat que els defineix com a colla;
bo i contribuint alhora a nodrir cada una
de les imatges, mitjançant uns impactants
detalls, de l’expressivitat i l’apassionament
que la vida castellera acostuma a relatar.
Endemés, des d’una perspectiva més genèrica, les fotografies dels castellers il·lustren realment les vivències i les complicitats entre els membres de cada colla,
àdhuc les aptituds de cadascun dels seus
components.
Malgrat la situació excepcional actual,
per aquesta mostra, l’autor ha aconseguit
de reunir un significat nombre de fotografies de l’univers casteller
En les seves diferents actuacions a les places
públiques; instantànies que ressalten, endemés de cada únic i irrepetible semblant
personal, l’expressivitat dels rostres, la complicitat de les mirades i la disposició de les
mans i els braços a l’hora de fer pinya per
a enlairanr-se cap al cel; és a dir, la pròpia
grandiositat del món casteller. En definitiva
amb aquesta extraordinària producció ens
trobem davant dels vertaders “cos i ànima”
de l’univers casteller, mentre que de retruc
es posen en evidència el potencial cultural
d’un país a l’hora de lluitar, organitzar-se i, sobretot, no defallir.
L’exposició “Bastint anhels”, és,
doncs, un incomparable i valuós reportatge d’una elevada i noble passió de l’autor,
perseguida a través d’unes successives i
atentes seqüènciacions fotogràfiques, al
decurs d’uns quatre anys. En paraules de
Nel·lo, més enllà d’oferir una visió global del món casteller, amb unes pregones
captures s’ha proposat de rescatar l’essència d’aquest col·lectiu. “Per a mi, són com
la vida mateixa, un grup de persones on
cadascú té la seva missió. Igual que a les
empreses o a les famílies, quan algú del

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

grup falla, el castell cau, de la mateixa manera que
passa en una empresa o una família”. Per tant, les
imatges se centren a posar en valor el factor humà,
la valentia, la col·laboració, la confiança mútua i
l’esforç -amb un objectiu comú- en l’acte de fer pinya i aixecar un castell. Al capdavall, aquesta mostra apunta a ser una pregona narració fotogràfica
de la pràctica castellera; un discurs -si es vol- que
va molt més enllà de les habituals fotografies de les
colles castelleres. En suma, aquesta és l’obra d’un
fotògraf talentós i intuïtiu que ha sabut anticipar-se
com ningú als passos i als gestos de cada un dels
personatges retratats, gairebé endevinant i veure a
venir cada una de les jugades.
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AGENDA
DIVENDRES 1
MOSTRA IGUALADA
Igualada
Gran aparador de les arts escèniques
per a tots els públics. 42 espectacles
de teatre, circ, música, dansa...
Divendres durant tot el dia en diversos indrets de la ciutat
MÚSICA
Igualada
TECH HOUSE NIGHT amb OVE & SONS
DJs
Divendres a 2/4 de 12 de la nit al Kiosk del Rec.
XERRADA
Calaf
Presentació de “Economia Social i
Solidària a l’Alta Segarra”, un projecte impulsat per la Mancomunitat de
l’Alta Segarra i l’Ajuntament de Calaf
Divendres a les 6 de la tarda a l’espai
Carmen Arrojo Maroto.
XERRADA
Òdena
Xerrada informativa sobre el Rèquiem
de Verdi a càrrec d’Albert Ferrer, de la
Fundació Òpera Catalunya
Divendres a les 7 de la tarda a la basílica de Santa Maria.
TEATRE
Sant Martí de Tous
“Manera de parlar”. L’actriu Nerea
Mendia protagonitza aquesta proposta que enllaça el món de les llegendes
i la llengua pròpia del país basc amb
el nostre territori
Divendres a les 10 del matí a la Casa
del Teatre Nu.

DISSABTE 2
MOSTRA IGUALADA
Igualada
Gran aparador de les arts escèniques
per a tots els públics. 42 espectacles
de teatre, circ, música, dansa...
Dissabte durant tot el dia en diversos
indrets de la ciutat
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Retrobestiari”
d’Heribert Massana, un projecte col.
lectiu sobre la revifalla del bestiari
festiu als anys 70 i 80 del segle passat.
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Central
MÚSICA
Igualada
Concert dels Verdums i l’Orfeó Valencià Infantil amb motiu de l’intercanvi

que han fet les dues corals.
Dissabte a les 12 del migdia a l’església de la Soledat.
TEATRE
Els Hostalets de Pierola
Representació de l’obra “Elles #cosasdechicas”, de la companyia La Melancomica
Dissabte a les 8 del vespre al teratre
del Casal Català
HORA DEL CONTE MENUDA
Òdena
“Colors” A càrrec d’Elisabeth Ulibarri
Veurem un munt de contes que acompanyen la descoberta dels colors bàsics dels infants.
Dissabte a les 11 del matí a la biblioteca l’Atzavara
TALLER
Capellades
Fes el teu ram per assecar i durador.
L’experta Sheila Delgado, florista de
Cal Tino Garden, ens ensenyarà la
tècnica per fer un ram amb diferents
tipus de flors silvestres.
Dissabte a les 11 del matí al Saló
Rosa de la LLiga

tre, un trio del Bages i Barcelona. Dos
dels seus membres formen part de
Filferro. Componen les seves pròpies
cançons i es van estrenar al mític festival de Portal Blau.
Diumenge a les 12 del migdia a la Cafeteria de la Lliga

DILLUNS 4
CONFERÈNCIA
Igualada
“Postals d’Igualada” a càrrec d’Isidre
Quintana i Teresa Miret. Les postals
són un document gràfic prou conegut
i senzill: un tros de cartolina amb una
imatge o una fotografia i un espai per
escriure-hi. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre Les altres mares de Laia Aguilar, ed. Columna
Amb la presència de l’autora. Conversarà amb Montse Jiménez, mestra,
pedagoga, mare i doula.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Llibreria Aqualata.

VISITA GUIADA
Igualada
Zementiri d’Enric Miralles. El parc del
Zementiri d’Enric Miralles i Carme Pinós, és un referent mundial de l’arquitectura dels anys vuitanta del segle XX
Diumenge a les 11 del matí al Cementiri Nou.

MOSTRA IGUALADA
Igualada
Gran aparador de les arts escèniques
per a tots els públics. 42 espectacles
de teatre, circ, música, dansa...
Diumenge durant tot el dia en diversos indrets de la ciutat
XERRADA
Els Hostalets de Pierola
“És difícil escriure?” Aventures i desventures d’un periodista que va voler
ser escriptor, amb Angel Lopez del
Castillo.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a
l’Auditori Cal Figueres
MÚSICA
Capellades
Concert-vermut a càrrec de Mons-

DIMECRES 6
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre de Marc Talavera Roma, Premi Dr. Joan Mercader
de Recerca 2017. Amb la presència de
l’autor, de Xavier Barberà, president
del CECI i l’Il·lm. Sr. Marc Castells,
Alcalde d’Igualada.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu
LLIBRES
Igualada
Inauguració de la petita biblioteca
lliure del barri de Montserrat. Contes
a càrrec d’Anna Garcia.
Dimecres a les 6 de la tarda a la plaça
davant del Centre de Dia
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Òdena
Parlarem del llibre “Muvumú i la fruita màgica”, de les autores igualadines
Mia Farrés i Nita Vilarrúbias.
Dimecres a 1/4 de 6 de la tarda a la
biblioteca l’Atzavara
TALLER
Sta Margarida de Montbui
Taller d’iniciació al lettering a càrrec
de Sara&Buggs.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mont-Àgora.

DIUMENGE 3

VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada i gratuïta a Cal Granoetes, adoberia del segle XVIII, al barri
del Rec
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu de la Pell

Dimarts a 2/4 de 8 del vespre al Santuari de la Pietat

DIJOUS 7

DIMARTS 5
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Atles d’historia
dels jueus a Catalunya” de Manel Forcano i Víctor Hurtado.
El llibre descriu el pas del poble jueu
a Catalunya visualitzat en mapes des
de les primeres referències que en
tenim en època romana fins a l’actualitat.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
CONFERÈNCIA
Igualada
Conferència sobre l’origen de la imatge de la Mare de Déu de la Pietat
d’Igualada a càrrec d’Albert Velasco i
Santos M. Mateos.

MÚSICA
Igualada
Agustí Fernández, Sarah Claman i
Amidea Clotet. Tres genis de la música improvisada s’uneixen per primera
vegada per oferir una experiència única. Cicle Música de Primera Fila.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al Teatre
de l’Aurora.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Llibert Ferri, periodista i corresponsal de TV3 a Rússia durant anys, ens
vindrà a presentar el seu llibre “Putin
30 anys després del final de l’URSS”,
editat per 1984 edicions..
Dijous a les 7 de la tarda al Kiosk del
Rec.
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
El periodista, guionista, escriptor i
showman Jair Domínguez presentarà
la seva darrera novel·la “Estructures
profundes”, un relat que submergeix
el lector en un univers apocalíptic.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Piera.
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Les millors sèries
“El turista”: la història d’un home que no recorda qui és
REDACCIÓ / LA VEU

H

BOMAX
presenta
El turista, una sèrie
tibant, sense pretensions, amb una ambientació
icònica, algunes sorpreses
i un gran trio d’actuacions
principals de Jamie Dornan,
Danielle Macdonald i Shalom
Brune-Franklin.
El turista comença amb la
que serà la seva millor escena, cosa que no sempre és una
bona idea, però que en aquest
cas, serveix per enganxar a
l’espectador.
En un remot racó de l’Austràlia rural, un home (Dornan)
amb accent irlandès i sense
nom es deté a una gasolinera. Quan reprèn la marxa, un
camió apareix en l’horitzó,
s’acosta al cotxe de l’home i
tracta de treure’l de la carretera. Es produeix una intensa
persecució que culmina quan
l’home es desperta en un hospital amb amnèsia total. Rodada amb un color acre per
Ben Wheeler i editada per
Emma Oxley, és una seqüència que és única malgrat els
seus elements familiars. L’home, tal com l’identifiquen els
altres personatges, no recorda
el seu nom, la seva professió
o per què estava conduint.
L’agent en pràctiques Helen

Es produeix una
intensa persecució
que culmina quan
l’home es desperta
en un hospital amb
amnèsia total.
Chambers (Macdonald), que
intenta ser policia, té una
gran curiositat per l’home i el
cas que protagonitza. D’altra
banda, la curiositat més amenaçadora és la de Billy Nixon
(Ólafur Darri Ólafsson), una
figura corpulenta amb una
barba espessa, un qüestionable accent americà i un barret
de vaquer de color vermell
sang.
L’Home, encara no ho sap,
però algú el vol mort. El perquè és un misteri que anirem
descobrint al seu costat en els
sis episodis d’aquesta minisèrie amb premissa hitchcockiana, que ha estat venuda com
una producció de misteri i
acció.
Sis capítols en sis hores
Durant els primers episodis,
El turista és meravellosament
misteriosa. Un parell de personatges secundaris entren i
surten, però la història se centra principalment en L’Home,

Helen, Luci i Billy, qualsevol
d’ells podria ser una amenaça
per als altres. A mesura s’obre
la història, aquesta es torna
més interessant. Coneixem a
personatges com un estrany
detectiu interpretat per Damon Herriman i alguns desagradables gàngsters grecs.
Tots els personatges es troben
enmig de les seves pròpies
crisis d’identitat, i encara que
L’Home és l’únic que literalment no sap qui és, cadascun
d’ells es planteja qüestions
existencials sobre si la gent
pot canviar; si aquest canvi
és una qüestió d’elecció personal; i si és tan senzill com

El turista és una
d’aquestes sèries que en
té prou amb una escena
per convèncer de quedar-te una estona
més mirant-la.
falsificar un passaport o mudar-se a un nou país o inventar-se diferents històries d’origen relacionades amb la teva
mare o el teu pare.
Un grup d’actors consolidats
El nostre protagonista, Dornan té una química convincent amb Macdonald i amb
Brune-Franklin, és en general convincent com a protagonista d’acció i té una amenaça subjacent que permet
preguntar-se si l’home que
solia ser no és tan virtuós. El
millor de tot és que Dornan
és un hàbil intèrpret còmic,
ja sigui expressant la confusió
amb accent irlandès o patint
moments d’angoixa. És simplement una molt bona actuació en una sèrie que depèn
del seu protagonista. Macdonald és, en alguns moments,
gairebé un coprotagonista i
aporta humor nerviós i el veritable ganxo emocional a la
història, mantenint la integritat del personatge enfront

COPA CATALUNYA

LLIGA EBA

26/03/22 a les 17:00h
EVENTS C.B. IGUALADA MANRESA CBF

26/03/22 a les 19:00h
MONBUS C.B. IGUALADA MARISTES ADEMAR

Omplim el Pavelló de Les Comes.

d’un compromís a vegades
dolç, gairebé sempre poc
atractiu, amb el brutalment
passiu-agressiu.
La crítica diu...
La sèrie El turista ha estat ben
rebuda per la premsa i ha tingut poques crítiques negatives. Per exemple, el portal de
Roger Ebert la va qualificar
amb tres estrelles i mitjanes
sobre cinc després de definir-la com “un gran thriller”
i un relat que manté l’atenció
constant del seu espectador
i és capaç de generar molta
adrenalina.
The Telegraph celebra el to
narratiu d’aquest xou, que
s’allunya dels llocs comuns
d’aquesta classe d’històries i
no pretén tenir massa serietat.
Aquest diari britànic elogia
l’actuació del seu protagonista, Jamie Dornan, reconegut
pel seu paper en 50 sombras
de Grey, Ramat i The Fall.
El turista és una d’aquestes
sèries que en té prou amb
una escena per a convèncer de quedar-te una estona
més mirant-la. El turista és
una bona opció per gaudir
durant el cap de setmana
que demostra que no fa falta
reinventar la roda per mantenir interessats i intrigats
als espectadors.

VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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Una dosi d’optimisme
Estrena • CODA: los sonidos del silencio
jove protagonista haurà de triar entre
perseguir la seva passió i la seva por
d’abandonar als seus pares.
Hi ha pel·lícules el major atractiu de
les quals radica en la seva senzillesa,
que es gaudeixen fins al final encara que la seva trama sigui previsible.
Aquest és el cas de ‘CODA’, el secret
de la qual radica en l’optimisme amb
què enfoca situacions amb les quals
és fàcil identificar-se: la il·lusió d’un
primer amor, la necessitat dels fills de
madurar i iniciar la seva pròpia vida,
la melancolia que produeix als pares
la síndrome del niu buit, la superació
de barreres físiques que posen traves
en aparença insalvables per a ser feliç.
La pel.lícula s’ha emportat tres Premis Oscar en la gala celebrada la nit
de diumenge a dilluns: Millor pel·lícula, Millor guió adaptat i Millor actor secundari (per a Troy Kotsur).

REDACCIÓ/

C

om a CODA (l’acrònim en anglès de ‘Child of Deaf Adults’,
és a dir, filla d’adults sords),
Ruby és l’única que pot sentir en la
seva família. Ajuda en el negoci familiar de pesca i els seus plans són treballar aquí una vegada que acabi l’institut. Ruby és assetjada a classe a causa
de la seva particular situació a casa,
però quan el noi que li agrada decideixi apuntar-se a un cor, ella anirà
darrere per a intentar conquistar-lo.
Aquí descobreix que té una preciosa
veu i un do innat per a la música.
Mentre que l’amor de Ruby per la música va creixent, el negoci dels seus
pares va en pitjor. Els nous impostos
i sancions provoquen una situació
econòmica que els porta a plantejar-se el tancament. És llavors quan la

Cinema grec

Podcast

A Tous • Tailor

Estrena • Poser
REDACCIÓ /

E

l dijous 7 d’abril, a l’Ateneu
Cinema, el Cine-club presenta
la producció nord-americana
del 2021 Poser, dirigida per Ori Segev
i Noah Dixon, en sessió única a les
vuit del vespre en versió original amb
subtítols.
Aquesta projecció forma part del festival Americana Film Fest, dedicat al
cinema independent nord-americà,
amb el qual el Cine-club ja havia col-

REDACCIÓ /

U

n sastre somiador, a la vora
de la ruïna, intenta reinventar
la seva vida i alegrar la vida a
les núvies d’Atenes. Nikos viu en l’àtic
de la sastreria familiar. Quan el banc

laborat anteriorment en la seva programació itinerant (Route 66).
Lennon vol formar part del talent artístic underground de la seva ciutat i,
per això, comença un podcast sobre
artistes desconeguts; per aconseguir el
seu objectiu, no dubtarà a fer servir la
mentida i la simulació.
L’òpera prima de Dixon i Segev, molt
acurada visualment i amb referències
al film de culte Under the Skin, vol ser
un retrat del nostre temps, dels nous
moviments artístics i musicals i del
deliri de les xarxes socials.

amenaça amb embargar la sastrería
i el seu pare cau malalt, Nikos entra
en acció: amb una meravellosa encara que estranya sastreria sobre rodes,
aconsegueix reinventar-se a si mateix
aportant estil i confiança a les dones
d’Atenes amb preciosos vestits.
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CODA: LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Estats Units. Drama. De Siân Hederar. Amb Emilia Jones,
Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant
Ruby és l’únic membre oïdor d’una família de sords. Ella és
una CODA. Als seus 17 anys, treballa al matí amb els seus
pares i el seu germà a Gloucester, Massachusetts, abans d’anar
a classe, tractant de mantenir a flotació el negoci pesquer familiar. Àvida de trobar noves aficions, Ruby decideix provar
sort en el cor del seu institut, on no sols descobreix una latent
passió pel cant, sinó també una forta atracció física pel noi
amb el qual ha de realitzar un duet.
LOS TIPOS MALOS
Estats Units. Animació. De Pierre Perifel. Veus: Sam
Rockwell, Marc Maron, Awkwafina, Craig Robinson
Explica la història de cinc famosos delinqüents que tracten
de realitzar la seva empresa més complicada fins avui: portar-se bé. Es basa en els llibres il·lustrats homònims d’Aaron
Blabey.

LAS ILUSIONES PERDIDAS
França. Drama. De Xavier Giannoli. Amb Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan,
Ambientada en el segle XIX. Lucien, un jove francès, somia
amb forjar el seu destí com a poeta. Per a això abandona
el seu lloc natal i es muda a París amb l’ajuda del seu mecenes... Adaptació de la novel·la de Honoré de Balzac, “Les
illusions perdues”
LA CIMA
Espanya. Aventures. De Ibon Cormenzana. Amb Javier Rey,
Patricia López Arnaiz, Blanca Apilánez, Kandido Uranga,
Mateo (Javier Rey) s’enfronta per primera vegada a la muntanya més perillosa del planeta, el Annapurna, amb el repte
d’arribar fins al cim i complir així una antiga promesa. En
el seu ascens sofreix un accident que el deixa inconscient i
greument ferit. Hores més tard és rescatat per Ione (Patricia
López Arnaiz), una alpinista experimentada que està passant l’hivern en un refugi, sola i allunyada del món.
MORBIUS
Estats Units. Terror. De Daniel Espinosa. Amb Jared Leto,
Matt Smith, Joseph Esson, Adria Arjona,
El Doctor Michael Morbius és un bioquímic que sofreix una
estranya malaltia a la sang. En intentar curar-se i donar una
resposta al seu trastorn s’infecta sense adonar-se amb una
forma de vampirisme. Després de la cura, Michael se sent
més viu que mai i adquireix diversos dons com força i velocitat, a més d’una necessitat irresistible de consumir sang.
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 .

SONIC 2, LA PELICULA
Estats Units. Aventures. De Jeff Fowler. Amb James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Idris Elba
Després d’establir-se en Green Hills, Sonic es mor per demostrar que té fusta d’autèntic heroi. La prova de foc arriba
amb el retorn del malvat Robotnik, en aquesta ocasió amb
un nou companyó, Knuckles, a la recerca d’una maragda
que té el poder de destruir civilitzacions. Sonic forma equipo amb el seu propi company de fatigues, Tails, i junts es
llancen a una aventura que els portarà per tot el món

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
SALA GRAN
CODA: LO SONIDOS DEL SILENCIO
Dv: 20:15
Ds: 20.15
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 20:15
LOS TIPOS MALOS
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:00
Dc: 17:30
POSER (Cineclub)
Dj: 20:00
SALA PETITA
LAS ILUSIONES PERDIDAS
Dv: 20:30
Ds: 17:15
Dg: 20:00
Dc: 20.30
LA CIMA
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 17.15
Dll: 19:30
Dc: 17:45

Casal
St. Martí de Tous
EL TRIUNFO
Ds i Dg: 17:30
TAILOR
Ds i Dg: 19:15
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/MORBIUS
Dv i Dc: 18.00/20:20/22:45
Ds: 15:45/18:00/20:20/22:45
Dg: 15:45/18:00/20:15/22:30
2/MORBIUS
Dv i Dc: 17:00/19:00/21:20
Ds i Dg: 16:45/19:00/21:20
Dll i Dj: 18:00/20:15/22:30
Dt: 18:00/20:15
2/MORBIUS (VOSE)
Dt: 22:30
3/ THE BATMAN
Dv a Dj: 18:15/21:30
3/ LA PATRULLA CANINA
Ds: 16:00
3/ CANTA! 2
Dg: 16:10
4/ LOS TIPOS MALOS
Dv i Dc: 17:45
Ds i Dg: 15:50/17:45
Dll Dt i Dj: 17:50
4/ CAMERA CAFÉ, LA PELICULA
Dv a Dj: 20:00
4/ CÓDIGO EMPERADORS
Dv a Dj: 22:00
5/SONIC 2, LA PELICULA
Dv i Ds: 17:00/19:45/22:25
Dll i Dc: 17:00/19:45
6/SONIC 2, LA PELICULA
Dv: 18:35
Ds: 16:00/18:35
Dg: 16:00/18:35/21:25
Dll Dt i Dj: 18:35/21:25
Dc: 18:30
6/MALNAZIDOS
Dv Ds i Dc: 21:05
7/CANALLAS
Dv i Dc: 18:20/20:25/22:30
Ds i Dg: 16:15/18:20/20:25/22:30
Dll Dt i Dj: 17:30/19:35/21:40
8/UNCHARTED
Dv i Dc: 17:00/21:30
Ds i Dg: 16:30/21:15
8/SONIC 2, LA PELICULA
Dll Dt i Dj: 17:00/19:45
8/LOS TIPOS MALOS
Dv a Dg: 19:20
Ds i Dg: 19:00
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Recordem a Maria Dolors Gómez i Ramon, pintora
i ceramista igualadina

E

l passat dilluns dia 21
va morir a Javier (Navarra), la pintora i ceramista igualadina, Maria
Dolors Gómez i Ramon, Missionera de Crist Jesús que va
pintar murals per tot el món.
Maria Dolors Gómez i Ramon va néixer a Igualada 28
de juliol de 1927, estudia al
col·legi de les Mares Escolàpies. En la seva joventut té una
intensa vida social a la ciutat,
és una de les fundadores de
l’escoltisme a la ciutat i pertany a Acció Catòlica. Estudia
dibuix amb Miquel Llacuna.
La seva idea, des de sempre,
és anar a missions per ajudar al altres i per això estudia
Practicant de Medicina a la
Universitat de Barcelona.
L’any 1957 ingressa al noviciat de les Missioneres de Crist
Jesús. L’orde veu les seves
capacita artístiques i l’envia
a l’Escola Massana de Barcelona per tal d’estudiar ceràmica i escultura, amb la idea
que aprengués l’ofici i pogués
construir un parell de forns al
Congo. A l’escola Massana és
deixeble de Llorenç Artigas,
el qual li ensenya la tècnica i
li dissenya els forns que ella,
l’any 1963, muntarà a Suka
i Popokabaka a l’actual República del Congo, en aquell
moment el Zaire. A Kinshasa
estudia també a la Acadèmia
de Belles Arts.
Aquesta és la primera etapa
en la seva vida. Aquesta etapa

caire religiós.
L’any 1987 a Madrid es la delegada de missions de l’orde.
El 1990 al baixos de l’església
de Ntra. Sra. dels Desemparats de Sant Cristòfol dels Àngels, dirigeix un estudi per a
col·lectius del barris i artistes
locals. Entre el 1993 al 1995
col·labora com il·lustradora a
la revista Vida Nueva.
Els última anys de la seva vida
els va passar al convent de
Javier (Navarra) on el 20176
encara pinta un mural sobre
la vida de sant Xavier. Va morir el 21 de març de 2022.
acaba l’any 1975. Aquest any
una primera operació d’ulls
l’obliga a allunyar-se dels
forns i a partir d’aquest data
comença una dilatada carrera
artística que la portarà a pintar per diverses parts del món
diversos murals, sempre de

OBRA
La Maria Dolors comptabilitzava 21 murals a: Congo (12),
Marroc (1), Méxic (4), França
(1), Camerun (1) Madrid (1),
Javier (1). A més d’anar a Xina
(Macau) a pintar 13 quadres
dels màrtirs beatificats per

Càritas inicia una campanya de micromecenatge de suport per l’acollida de
persones refugiades d’Ucraïna
SOLIDARITAT / LA VEU

Càritas Diocesana de Vic gestiona l’acollida de persones refugiades procedents d’Ucraïna
que estan arribant de manera
continuada a diferents localitats de l’àmbit diocesà de Vic.
L’entitat disposa de 170 pla-

ces entre Vic, Prats, Manlleu,
Gombrèn i Jorba. Les persones refugiades que acollim,
bàsicament dones i infants,
necessiten l’escalf de Càritas, a
través de les persones voluntàries i tècniques que els acompanyen. Però també necessiten cobrir les seves necessitats

més bàsiques per a poder-se
recupar físicament i emocionalment. Necessitem el vostre
suport. Feu un donatiu.
Repte a migranodearena.com:
tuit.cat/uzpst
Bizum: 02641
CaixaBank: ES26 2100 0288
8102 0023 1741

Joan Pau II l’any 2000.
Estem parlant de murals de
gran dimensions, per exemple el de Lumbishi fa uns 9
x 5 metres, el de Tabasco 12
x 24 metres i l’últim, l’oratori per als Jesuïtes a Javier, 9
x 1,95 metres. El quadre dels
Màrtirs de Xina són 3 x 2,20
metres. Estem doncs, parlant
una obra de grans dimensions que solament per les
mides ja s’imposa i impacta,
presideix l’estança on s’ha fet
i focalitza les mirades en l’espai.
Amb el forns ceràmica va fer
diverses escultures. Imatges
de la Mare de déu amb infant
Jesús. Són figures estilitzades
que s’emmarquen en unes
formes arrodonides ovalades. Aquestes mateixes formes les trobem també en alguns dibuixos sempre amb la
temàtica de la Verge i el Nen.
L’obra de la Dolors era expressionista amb una deformació intencionada de la
realitat. Les formes estan al
servei del que es vol explicar.
Braços llargs per expressar
aixopluc, mans grosses per
comunicar amor, jerarquització de figures per dir qui és
el personatge principal amb
qui se centra l’escena que
unificarà el sentit de l’obra.
És una obra vitalista positiva
i compromesa que impregna
joia per viure.

Parada solidària de
Mans Unides
Aquest cap de setmana 2 i 3
d’abril ens podreu trobar a la
Pl. de Cal Font on tindrem
una parada solidaria. Podràs
fer papiroflexia, mandales i
també tindrem titelles. Amb
la teva aportació podràs ajudar-nos a finançar el projecte que se’ns ha encomenat
aquest any que és l’accés a
l’aigua potable, sanejament i
seguretat alimentaria a la Regio de las Sabanas de Togo.
No deixem que la nostra indiferència els condemni a
l’oblit. Necessitem la teva solidaritat.
Us esperem aquest cap de setmana.

Divendres de pregària al Sant Crist
Avui divendres, 1 d’abril, a
2/4 de 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria tindrà
lloc el cinquè “Miserere” al
Sant Crist d’Igualada. Després del cant del “Miserere”
i de ‘L’Adoració de les cinc
llagues’, l’eucaristia serà presidida per Mn. Josep Massana,
rector de la parròquia de la
Soledat.. Els cants seran dirigits per Florenci Oliva, amb
l’acompanyament a l’orgue de
Lluis Victori. També es pot
seguir per internet en directe
mitjançant el canal YouTube
de la parròquia de Santa Maria d’Igualada.

SANTORAL
Abril

1: Venanci; Hug; Teodora
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca
3: Santa Maria al peu de la creu. Niceta.
4: Plató; Benet de Palerm.
5: Vicenç Ferrer; Emília.
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem
7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà

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

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

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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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. Així volen els candidats la massa, perquè no recordi l’última enredada, l’anterior engalipada, aquella promesa mancada / 2. Tarannà natural que duu a
la indolència. Té una funció en aquesta vida, i no és musical / 3. ONG que sí. Protozou
capaç de provocar nosemiasi. Quan s’acosta no és gaire veterà / 4. Quina fila d’amanida,
rei! Material que en Pasqual troba original / 5. Inesperat perquè no tenia parer. Al cor
de tota persona / 6. La migmilionària. Pregària d’aparença clarament interrogativa. I la
unitària / 7. Antiga unitat de pes valorada entre un cicle i un segle. Camisa amb punxes
per mortificar per l’esquena / 8. I ja que estàs girat, píndola per dormir. Podria ser anal,
si no mesurés mig metre / 9. No gaire aplicat. Greixós com un dijous abans de Carnaval /
10. El monjo de Montserrat el té per mascota, aquest peix. Feu un petó per darrera / 11.
Ordinador d’estar per casa. Presentar-se a explicar acudits. Pel·li per llegir / 12. Del dilema
de l’aficionat bètic. Unes nanes, re, d’aquí Centreuropa... / 13. Lliurada a una vida sense
privacions. Suc en mal estat.
VERTICALS: 1. Compostos surant per l’aire de ciutat. Unitat de corrent elèctric per guillotinar el camper / 2. Estafa de trobador. Xoc que fa més efecte com a imatge / 3. Engloben el
sard. Premses per torçar paners. Part interna de la biga / 4. Exclusiva empresarial de fabricació del joc. Sarró de l’home de Correus / 5. Elongació escurçada. Escola de grimpadors.
Quinto de litre / 6. De la cara de mida mitjana, o sigui +n. Alçada fora de l’abast de l’antiga
consellera / 7. El gallec. De la frase que indica separació i mareig de l’Avelita. Escassa dedicació / 8. Ni romàntic ni cromàtic, és massa humit. Barreja d’urani capaç de destrossar
una casa / 9. I si és de fàbula ja tornaràs. Composició per cantar tot fent via cap a l’era / 10.
Símbol en vaga. Vomites, col·lega?, però si són fuets! Un a l’ascensor / 11. Americà amb
copa. Terme que per anar bé ha d’anar malament / 12. En una cambra així no obtindràs
mai ressò. Té sempre tot d’arbres pel mig.

13

Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt

GUIA DE RESTAURANTS

NOU HORARI
Dimarts a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h
I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!

Ara pots carregar
el teu cotxe elèctric
www.kubbdeliris.cat · info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64

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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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

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

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

ALEXIS ANDREU
Consulta de psicologia
Hores concertades
621 267 183
CONSULTA DE PSICOLOGIA

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

Hores convingudes

PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DISSABTE 2:

TOUS

Av. Balmes, 73

DIUMENGE 3:

BAUSILI

ORTOPÈDIA
ALMENAR
ORTOPÈDIA TÈCNICA

DIVENDRES 1:

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

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

LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 4:

MR SINGLA
Pujades, 47

DIMARTS 5:

JUVÉ

Av. Montserrat, 27
ORTOPÈDIA CASES
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

DIMECRES 6:
• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina,
glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 7:

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
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La vellesa i la guerra
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Robert Martínez

Director d’Atenció Familiar Anoia-WEYLAND EXTERNAL

L

a matança que
esta portant a
terme Vladímir
Putin al poble
d’Ucraïna ens deixa cada
dia imatges d’una crueltat
insuportable. Retrats que
fan que la nostra ànima
sagni sense remei.
Veure la desfilada continuada de famílies que escapen del que era la seva llar,
ara convertida en un infern
de foc, por i fam, ens trasllada inexorablement als
pitjors moments viscuts al
segle passat, que semblen
molt llunyans i en blanc i
negre, però que moltes de
les nostres persones grans
van viure en primera persona.
Una cosa m’ha cridat l’atenció de tota la documentació
gràfica que ens arriba pels
mitjans de comunicació: la
poca notorietat, quasi absència, d’imatges dels més
dèbils entre els dèbils: els
ancians.
No soc tan insensible com

per ignorar la fabulosa tasca que estan realitzant els
diferents organismes internacionals, Onegés i molts
ciutadans anònims per
salvar, especialment, a les
dones i els fills d’Ucraïna,
en absolut, però em queda
un buit al cor pensant qui
ajuda a aquells que ja no
es poden moure per si mateixos, per aquells que són
dependents, pels perduts
que no saben què passa i
no entenen res.

seva, i que els seus marits
i pares es puguin dedicar a
construir i no a lluitar. I no,
no només parlo d’Ucraïna,
parlo de Ruanda, Haití,
Birmània o Hondures, i
sobretot, que un cop tornin escoltin als seus avis i
Els savis diuen que la hisàvies: ens poden ensenyar
tòria es repeteix inexorablement de manera cíclica, Desitjo que les mares i els les ferides d’allò que cíclisense fer cas, sigui per ig- seus fills tornin aviat a casa cament acostuma a passar.
(russa!) de setanta-vuit
anys supervivent del nazisme que amb un cartell
de cartró es va enfrontar a
tota la policia de Sant Petersburg.

norància, supèrbia o interessos, de tot el que ens ensenya el passat, i crec que
tot el coneixement humà,
tot el sofriment viscut i la
manera d’evitar-ho està a la
mirada, de vegades perduda, dels nostres grans.

Em venen al cap imatges
que em van impactar tant
al seu moment que no he
pogut de deixar de reviure cada cop que hi ha un
conflicte semblant al que
ara estem vivint: avis i àvies ajudant a les Mares de la
Plaça de Maig a l’Argentina
de Videla, aquelles mares
i àvies russes (russes!) que
van anar a la primera línia
de combat a Txetxènia a
buscar els seus fills i nets
o la detenció fa unes setmanes de la pintora Elena
Osipova, una dona russa

Imatge cedida a ACN per Càritas

L’atenció que necessites, quan i on la necessites.

OFERIM:

Atenció a les persones: Higiene personal, mobilitzacions,
acompanyament a metges, cangurs...

Atenció domèstica: Neteja i manteniment del domicili, planxat
de roba, cuinat d’aliments...

Professionals: Treball social, fisioteràpia, podologia, animació
socio-cultural.

més de 15 anys d’experiència
i dedicació exclusiva
robert@weyland.es
C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

Ageysa Caldito /

Espai patrocinat per:

Administrativa, comercial i model
Divendres, 1 d’abril de 2022

“M’agrada la fotografia i les meves
filles em van convèncer que em fes
un perfil d’Instagram”
Soc Ageysha Caldito, tinc quaranta anys i soc nascuda a Igualada. Tinc dues filles
precioses, la Nadya de 15 anys i l’Alba de 13. La Nadya diu que vol ser artista i
l’Alba comissari dels Mossos d’esquadra. Treballo al Grup Àuria i m’agrada viatjar,
passar estona amb la meva gent i escapar-me de tant en tant a la muntanya o a la
platja a passejar. La fotografia ha obert una nova porta a les meves aficions i m’ha
fet sortir de la meva zona de confort.

Q

uè és el Grup Àuria?

És una oportunitat molt bona per a persones amb
capacitats diverses que potser no estan tan integrats
a la societat. Àuria els dona la possibilitat de sentir-se útils,
de sentir-se lliures, de sentir-se ells. És un centre especial de
treball en les diverses àrees d’activitat: perfumeria, cosmètica, serveis, neteja, assistencial....
Com ha afectat al Grup Àuria la crisi de la covid-19?
Després de la pandèmia, a Àuria s’ha volgut ampliar el nostre port-foli d’envasat a tercers, biocides, personal care, ambientació i manipulats que ja fa anys que s’hi treballa oferint
un nou servei integral en la creació de perfums. Gestionem
des del disseny de l’ampolla, la fragància, el packaging i fins
i tot oferim els serveis de logística.
D’aquesta manera volem poder competir en professionalitat
amb grans empreses del sector oferint un retorn a la societat
creant llocs de treball per a persones vulnerables, discapacitats físics i intel·lectuals o en risc d’exclusió social.

Has treballat d’agent comercial, de comptable i en diverses poblacions, que et va portar a entrar al Grup Àuria?
Estava treballant a Cervera, en una multinacional francesa i
els d’Àuria em varen oferir una feina de sis mesos a Igualada.
Feia dos anys que treballava fora i tenia ganes de tenir conciliació familiar per a estar aprop de les meves filles i poder
dinar cada dia amb elles. Va ser una decisió molt bona per-

què em va donar ocasió de conèixer Àuria que a hores d’ara
deu ser, si no l’empresa més gran d’Igualada en nombre de
treballadors, si que és de les primeres.
Vares començar venent publicitat.
Foren cinc anys molt importants per que soc tímida -ho
era més encara- i treballar venent publicitat em va ajudar
a superar la timidesa per entrar “a porta freda” a vendre
espais publicitaris.
Què és el més difícil de vendre?
El difícil és no perdre -ni fer perdre- el temps del client i el
teu. Per complir uns objectius de vendes has d’optimitzar el
temps, sense deixar d’aconsellar al client, quina és la millor
opció per al seu negoci. Si ell ven, tu també vens.
Per què hi ha tants contractes a percentatge en el món de
les vendes?
Per motivar. Si tens un bon sou, et costa més sortir a vendre.
La porta freda és molt freda. Per sort, sobretot després de la
covid, ja gairebé no es fa la porta freda. Tot són visites concertades o telemàtiques, després de molta comunicació per
e-mail i reunions telemàtiques. Les empreses no volen que les
visitis sense cita prèvia. Costa una mica més visitar un client,
però quan el visites és que té interès pel que li pots oferir.

convèncer d’obrir un perfil a Instagram. És una xarxa molt
gran i és la que té més seguidors si vols donar a conèixer les
teves fotografies, sempre que t’adaptis a les seves condicions
tècniques.
Quin és el tipus de fotografia que t’agrada?
M’agrada especialment la “life style”, la fotografia d’ambient.
És més complicada però és la que més s’adapta a mi. Sovint
faig retrat i m’agrada el “boudoir” sempre que estigui molt
ben fet. En el camp del nu no hi he entrat encara perquè és el
més complicat de tots. També hi ha altres tipus de fotografia
que m’agradaria fer: beauty, moda, fantasia o ambientades
en pel·lícules o series on hi ha un treball de caracterització.
Cal molt maquillatge abans d’una sessió de fotografia?
Si el treball és important, n’hi posen, però si no és una sessió
comercial, t’has de maquillar tu mateixa. Per sort tinc una
neboda maquilladora que sovint m’acompanya a les sessions.
La feina de model pot donar per a viure?
En el meu cas, no. La veig més com a hobby que no pas com
una professió.
Has pensat en passar-te a l’altra banda de la càmera?
Acabaré fent-ho però més endavant i només com a hobby.

Fa un temps vares obrir un perfil a Instagram.
Sempre m’ha agradat la fotografia i les meves filles em varen

Jaume Singla Sangrà @jaumesingla

Hi ha qui simula el “què vol ser i no és”. Diu una cosa i en fa “una diferent”. Sap que “menteix” i “predica el que és just” apropiant-se “del
relat”. S’aprofita de la posició i de la credulitat dels altres per millorar les seva condició econòmica o de poder. Parla de fam, de misèria i
de guerra. De totes les “penúries” i de qui les pateix. Divulga imatges “entendridores” cercant el “suport social”. Però alhora “ven” car el
que “han comprat” barat, “renova existències” augmentant facturació i resultats. Demana “la cooperació”, però sense posar-hi “un duro”.
Predica “la pau”, però desitja “la guerra”. Defensa la pròpia independència, limitant les dels altres. Presumeix de valent, amagant-se darrera els qui es defensen. Tracta de conduir els altres per a on creu que li “anirà millor”. I “exigeix” sacrificis i la “llibertat dels pobles”,
important-li tot un “Borrell”. “Putin-ege” censures i restriccions discutint com “es reparteixen” els territoris. Són dels que deien que hi
hauria un “polvo del Sahara” quan volien dir “follada sahrauí”. Diferents collars per als gossos de sempre. Cal anar “més enllà” de les
paraules per poder entendre qui són els “depredadors”.

