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Campanya de Mossos per combatre
la sensació d’inseguretat a Igualada
PÀGINA 8

Els agents han
iniciat patrullatge
a peu per copsar
les necessitats de
cada barri
La segona fase
serà la de donar
resposta a les
problemàtiques
que es detectin

Comença un
projecte de
masoveria
urbana a
Igualada

La campanya vol fomentar la interacció amb els veïns per copsar de primera mà les necessitats de la ciutat

Es restaura i es museïtza la Mina Vicenta,
antiga mina de carbó de Calonge de Segarra
Fa tres anys que es
va localitzar aquesta
important i antiga
mina de carbó

El Rèquiem de
Verdi, concert
de Setmana
Santa
PÀGINA 52

L’Igualada Rigat
aconsegueix la
salvació i encara
pot lluitar pel
play-off

La mina està
documentada ja a
la segona meitat del
segle XIX

PÀGINA 46

PÀGINA 9 I 10

TOYOTA C-HR
ELECTRIC HYBRID
LIDERANT EL
CANVI

PÀGINA 12

TOYOTA IGUALADA

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada

www.toyotaigualada.toyota.es

Telf: 938 048 230

Emissions CO₂ (g/km): 110 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,9 – 5,3.
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L’EDITORIAL

Endreçar

E

n moments de trasbals social tendim a queixar-nos del que fan o deixen de fer els altres.
Aquesta setmana la majoria de les notícies ens
porten a reflexionar sobre quin món vivim. El
president d’Ucraïna crida l’atenció d’Espanya amb el record de Gernika, però també d’empreses de l’estat que segueixen fent negocis amb Rússia. I el president espanyol
li respon que el seu país és
l’esperança d’Europa, però
calla en les sancions. Temps
d’amenaces, de verisme i de
mentides disfressades de
veritats. També ens dona
moments per rumiar el que
han deixat la vaga de transports i d’escoles, la immersió lingüística, la mascareta, el Tribunal de Justícia Europeu, l’arribada del fred en
primavera, els anuncis sobre canvi climàtic, l’encariment
de la vida i les mesures per pal·liar els efectes de la inflació... I entretant a Igualada es treballa en l’embelliment
d’alguns espais, es valoren els resultats de la Mostra, la
incertesa de l’arribada dels diners del Next Generation,
l’arranjament d’espais, accessos i carreteres i l’anunci que
la Revista d’Igualada atura la seva publicació.
Són notícies ben dispars, però que ens assenyalen, una
vegada més, la importància que tenen algunes persones

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

en l’esdevenir dels fets. Darrere de cada acte, positiu o
negatiu, sempre hi ha algú que, per acció o omissió, fa
que gaudim o patim. I la transcendència de les decisions
no sempre està en consonància amb la qualitat de qui les
pren. És necessària la crítica i a vegades, fins i tot la confrontació, però mai hem de defugir realitzar el que se’ns
demana a cadascú, com a ciutadans. No podem quedar-nos només en el retret que algú altre no ha
fet el que hauria d’haver
fet. Estem treballant en
una tasca col·lectiva per
millorar la societat i deixar un món millor per
les generacions que han
de venir. Una obligació
individual d’aportar el
que ens pertoca i intentar fer-ho de la manera més acurada possible.
Viure en societat no només és una qüestió de drets, sinó
també d’obligacions. Com ens deia el poeta Joan Maragall “estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella,
allò en què realment ets un entre els homes. Esforça’t en
el teu quefer, com si de cada detall que penses, de cada
paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop
de martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me”.

Darrere de cada acte, positiu
o negatiu, sempre hi ha algú
que, per acció o omissió, fa que
gaudim o patim

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Irene Rigau, exconsellera d’Educació, va dir “si el Parlament no desenvolupa les lleis actuals ho acabaran
fent els tribunals. Hem de decidir
qui mana a Catalunya. Els que aposten per demanar l’exclusivitat del
català no saben en quin país vivim
ni quina legislació tenim. Si no s’activa la Generalitat, s’activa el TSJC.
Impartir assignatures en castellà no
desvirtua el model d’escola catalana,
perquè si se’n fan en anglès també
se’n pot fer alguna en castellà”.
Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC·STEs ha parlat sobre la
modificació de la llei de política lingüística dient que “És trist que, si la
immersió lingüística queda enterrada, sigui per culpa del Departament.

Les mobilitzacions seguiran si no
hi ha cap acostament”.
Elisenda Paluzie, presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana
ANC, ha dit “un jutge ens pot imposar el castellà a les escoles, però
una altra cosa és que el Parlament
ho voti. Per combatre i aturar
aquests despropòsits s’ha d’exercir
pressió al carrer i mobilitzar-se”
Javier Lambán, president de l’Aragó, s’ha desdit de l’acord tècnic que
s’havia consensuat sobre els Jocs
d’Hivern i ho ha justificat dient
que “No pot ser que la candidatura
beneficiï una part en detriment de
l’altra i que una part del Pirineu es
quedi sense el benefici dels Jocs.”
Alberto Nuñez Feijóo, nou president del PP, ha dit que “ofereixo
governar amb una alternativa de
majories. Un país no pot estar sotmès a minories que fan xantatge a
les majories.”
Laura Kövesi, fiscal en cap europea, ha reaccionat a l’intent de la
fiscalia espanyola de reservar-se la
informació sobre Isabel Díaz Ayu-

so, presidenta de la Comunitat de
Madrid, en el cas de les mascaretes,
dient que “aquestes decisions fetes
per la Fiscalia Espanyola no estan en
línia amb les lleis de l’EU i continuarem la investigació.”
Sergei Lavrov, ministre d’Exteriors
rus, s’ha queixat dient “Estem patint
la colpidora explosió d’una russofòbia cavernícola que els líders dels països occidentals inciten activament.”
Pablo Llarena, magistrat del Tribunal Suprem, “va seguir amb atenció”
la vista judicial al Tribunal de Justícia Europeu per respondre a les set
preguntes sobre la causa del procés i
les extradicions dels exiliats a Brussel·les. Ara l’advocat general de la
UE haurà de formular la “seva opinió no vinculant.”
Santiago Niño Becerra, professor
d’economista a IQS, ha dit que “la
inflació no es corregirà sense dolor.”
Finalment l’Alta Pirineu i l’Aranvotaran si volen els JJOO. El president
Pere Aragonès va signar el decret
publicat al DOGC d’impuls de la
convocatòria de la doble consulta
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També ens trobaràs a :

Xuetes
A Mallorca, els xuetes són els membres
d’un grup de famílies descendents dels
jueus conversos. Fa sis segles, la conversió religiosa al catolicisme era l’únic
passaport vàlid que tenien els jueus per
intentar evitar l’expulsió d’Espanya i
fins i tot, en alguns casos, la pena capital. Fos quina fos la decisió que van
prendre els jueus mallorquins, aquesta
va condicionar no només el seu futur
personal i professional, sinó que també
estigmatitzava les generacions futures
d’aquelles famílies. Han passat sis-cents
anys i encara avui, una quinzena de
cognoms mallorquins són considerats
xuetes, poc simpàtics per a alguns mallorquins.
Lògicament, als xuetes no els agrada
gaire que se’ls recordin aquells episodis
tan lamentables que van viure els seus
avantpassats. Les famílies que porten
aquests cognoms han estat socialment
menystingudes pels seus veïns, tot i que
a mesura que han anat passant els segles la pressió social ha anat disminuint
fins a gairebé desaparèixer. Però encara
avui en dia portar els cognoms Aguiló,
Bonnín, Cortès, Fortesa, Fuster, Martí,
Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola i Valls representa un inconvenient social que els
xuetes suporten amb discreció.
Desterrar la sospita de ser jueu ha estat,
al llarg d’aquests segles, una obsessió dels
mallorquins. D’aquí, l’exhibició del “fer
dissabte”, la jornada de neteja a fons
de la casa, justament el “sabbat”, el dia
d’estricte descans hebreu; o la no menys
pública i ancestral cerimònia, com més
pública, millor, de la matança del porc,
o el dolç per excel·lència, l’ensaïmada,
amb saïm de porc; menjars vetats als fills
de Jacob. (Font: “Els xuetes: tres segles
de manipulació”, arabalears.cat)
Una branca familiar dels meus avantpassats és coneguda com els de can
judiu, i aquest renom ja dóna algunes
pistes, tot i que n’ignoro l’abast exacte.
A més, el meu vuitè cognom és Martí,
que és un dels quinze cognoms xuetes.
Mai he amagat la meva relació llunyana amb aquesta branca familiar, i tot
el que això pot significar per a algunes
persones. Culturalment, però, la meva
família forma part del món catòlic.
Dit tot això, ens podem preguntar per
la responsabilitat que tenen els descendents sobre actuacions antigues de
determinades nissagues i personatges,
i més quan ja han transcorregut sis segles des dels fets que estem comentant.
Personalment, aquesta pregunta no me
l’he fet mai, ja que tinc molt clar que
a ningú se li poden atribuir ni demanar responsabilitats sobre els actes dels
seus avantpassats.
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DAVID ALQUÈZAR CLARAMUNT

La tribuna

Delegat del Govern al Penedès

A

3

Les millors polítiques públiques
per al Penedès, des del Penedès

mb l’anunci formal, aquesta setmana passada, per part del vicepresident del Govern, Jordi
Puigneró, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la vegueria del Penedès fa un pas decidit pel seu desplegament
efectiu amb l’arribada dels vuit primers serveis territorials propis, dos a cada capital de
comarca. El Govern de la Generalitat aposta
decididament pel Penedès, amb una visió
de país sencer, on els matisos territorials al
programa de govern permeten fer les millors

i socials del territori. Hem de saber aprofitar aquesta força per reivindicar-nos, mostrant-nos necessaris en el mapa territorial
català, per situació geogràfica, per capacitat econòmica, per paisatge, demografia, i
també per pes històric. La Delegació Territorial actua com a mecanisme vertebrador
d’aquest sentiment penedesenc.
Per molt que siguem la vegueria més recent,
som la quarta vegueria en població amb un
ritme creixent, especialment al Penedès marítim. En una situació privilegiada dins del

passen perquè es treballen, amb empenta,
energia i determinació. L’arribada d’aquests
primers vuit serveis territorials és fruit
d’aquest treball intens al llarg dels últims
mesos, del consens amb el territori, buscant les sinergies per fer-lo el màxim d’eficient i útil, un primer pas importantíssim.
Perseverem amb optimisme posant en valor el Penedès dins del mapa territorial català. Farem de la Delegació del Govern al
Penedès l’eina més útil per al territori tot
apropant el Govern de la Generalitat i fent

polítiques públiques en favor de tots els ciutadans. La Delegació del Govern treballa per
aplicar la mirada penedesenca a totes les accions de les conselleries, recollint les problemàtiques del territori, afavorint la implicació dels pobles i ciutats en la transformació
social, verda, feminista i democràtica que
necessita el país.
La vegueria del Penedès és l’única nascuda
per clam popular, empesa pel municipalisme, la societat civil i els agents econòmics

mapa de país, sent la ròtula entre la regió
metropolitana de Barcelona i Tarragona,
entre la costa i l’interior. Un territori ple de
reptes i grans oportunitats, on si sabem posar el just equilibri entre desenvolupament
econòmic i preservació del paisatge, d’aquest
paisatge que ens caracteritza i ens aporta
aquesta gran qualitat de vida que tenim, sabrem esdevenir un dels motors econòmics
del país preservant allò que ens significa.
Les coses no passen de manera casual,

visible l’acció de govern en els cinc eixos
prioritaris que s’ha fixat el president Pere
Aragonès: un país just, amb bon govern i
referent democràtic; un país de drets, amb
igualtat d’oportunitats i benestar; un país
basat en una economia del coneixement,
digital i emprenedora; un país verd, equilibrat i connectat, i un país feminista.

#L’enquesta
de la setmana

Per una vegueria del Penedès al servei de
les persones!

Creus que ja s’ha d’eliminar l’obligatorietat
de portar mascareta als interiors?

Sí 56,7%

No 43,3%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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JORDI CUADRAS

Regidor portaveu d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

Sense pediatre al CAP

L

a darrera setmana hem vist
com el govern de la nostra
ciutat celebrava que les oficines del departament de Salut a
la Vegueria del Penedès se situïn
a Igualada. No sé si és motiu de
celebració treure pit d’aquesta
notícia mentre a Igualada tenim un CAP sense
Pediatria. El que cal reclamar al departament de
Salut és que presti tots els serveis a la nostra ciutat com cal, més enllà de si ens porta les oficines
o no de la seva delegació. Conformar-se amb les
engrunes mentre ens treuen part del pa sencer, no
és defensar Igualada.
I és que ja fa massa mesos que les famílies adscrites al CAP de l’Estació estan obligades a anar
fins a Vilanova del Camí per visitar els seus fills i
filles. No podem acceptar que aquest servei hagi
desaparegut d’aquest centre d’atenció primària de

la nostra ciutat. Parlant amb les famílies afectades, sabem que n’hi ha que no disposen de vehicle
propi per anar a visitar-se a Vilanova i altres no
tenen els recursos econòmics necessaris com per
assumir els 6,80 o 8,80 euros d’anada i tornada
que costa el transport públic en tren o autobús.
A això hi afegim el greuge que representa que dins
d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a
un altre, vulgui dir tenir pediatria o no tenir-ne
i haver d’anar a un altre municipi per ser atès, ja
que el CAP Igualada Nord de les Comes sí que en
té. Cal que totes les famílies siguin tractades per
igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una
mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri
o a un altre.
La situació no pot seguir així perquè s’està trencant la igualtat en l’accés a aquest servei i els serveis públics han de garantir, precisament, aquesta
igualtat. Per això des del grup d’Igualada Som-hi

hem fet diferents tràmits per fer sentir la reclamació i demanar a la Generalitat el retorn de la Pediatria al CAP de l’Estació. Primer amb una moció
que vam portar al Ple de l’Ajuntament que va ser
votada per tots els grups, excepte pel govern de
Marc Castells que inexplicablement no hi va donar suport. I en segon lloc al Parlament, on en les
properes setmanes es debatrà i votarà la proposta
que vam presentar al mes de febrer per instar el
retorn de la Pediatria.
Si algun servei necessita de proximitat és la Pediatria, on el pacient ha d’anar acompanyat i, per
tant, requereix que pares i mares tinguin el CAP a
prop. Tot i ser a l’oposició, seguirem buscant totes
les vies per reclamar que el CAP de l’Estació recuperi la Pediatria i garantir el dret de les famílies
a que els seus fills i filles siguin atesos al seu CAP.
És un tema de ciutat i com a representants electes
hi estem compromesos. Per Igualada i per totes
les famílies afectades.

ri, del llatí vulgar tirare, emprat en l’argot militar
romà, que s’hauria format a partir d’una llengua
gens freqüent, el pàrtic (de l’Iran), concretament
manllevant l’arrel tir, ‘fletxa’. Ja ho veieu, l’etimologia pot ser tota una aventura.
El que ens correspon a nosaltres és el tercer, retirar,
pare de retirada. Així com d’un parell o tres més
amb força rendiment: retir (altrament anomenat
jubilació), enretirar i retirat (cada dia més arraconat per jubilat, això sí). També els són germans retirança (un arcaisme per ‘semblança entre persones’)
i retirament (que tot i que el diccionari defineix
genèricament com ‘acció de retirar’ hauria pogut
ser el terme per designar aquella acció de l’àmbit
sexual que anomenem ‘marxa enrere’ i que, la veritat, en llenguatge formal no sé pas com s’anomena).
Pel que fa, ara sí, a retirada, tal vegada el significat
més conegut és el militar, una maniobra deshon-

rosa, però de vegades assenyada (“Una retirada a
temps és una victòria” assegura la veu popular, sentència traslladada després al lèxic de la seducció),
malgrat l’exemple que n’està donant l’exèrcit rus. La
segona accepció potser no us serà tan familiar, però
fins no fa gaire era d’ús ben comú: ‘tenir una retirada’ a algú, és a dir, assemblar-s’hi (és sinònim de la
retirança abans esmentada). De fet, per a mi és la
principal, perquè la sentia a casa amb tota normalitat. Per als qui no la tingueu tan interioritzada, una
frase exemple sempre és una bona manera d’apropiar-se’n: “Aquesta Europa d’avui comença a tenir
una retirada preocupant a la qual va dur a la Segona
Gran Guerra”. Frase que, ben mirat, podríem gairebé calcar per transposar-la a l’altre conflicte, amb la
qual cosa confirmaríem el que hem dit al principi:
“Aquesta Espanya d’avui comença a tenir una retirada preocupant a la qual va dur a la guerra civil”.

PAU VIDAL

Roda el món i tornat el mot / AMIC

Retirada

É

s probable que el lector atent
hagi notat que d’ençà de l’esclat de la guerra d’Ucraïna
els mots que desfilen per aquesta
secció solen tenir doble lectura.
N’hi ha que, com el d’avui, estan
inspirats per un dels conflictes,
però evoquen automàticament l’altre, i es fa difícil no pensar que el destí ens vol dir
alguna cosa. La prova n’és que justament aquest ja
va sortir fa poc més d’un any, a conseqüència de la
petició de retirada de la immunitat parlamentària
al president Puigdemont.
En aquella ocasió vam subratllar especialment els
tres verbs que sorgeixen del tronc principal, que és
tirar. Un verb que, per cert (aleshores no ho vam
comentar), és dels anomenats “d’origen incert”, perquè el vam rebre, “probablement”, diu el dicciona-

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CORAL MIXTA
La coral igualadina, acompanyada d’altres corals de renom i amb
l’Osquestra Simfònica del Vallès, intepretaran el Rèquiem de Verdi
a Santa Maria.

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

Setge jutges

E

l 31 de maig vinent,
els setze jutges del
Tribunal Supremo de
España es reuniran en
sessió plenària “para resolver
definitivamente” el cas de Tamara Carrasco, la jove catalana
que va passar més d’un any sense poder sortir de
Viladecans per una falsa acusació de terrorisme.
L’acusació es fonamentava en un escorcoll on la
policia li va trobar una màscara de paper amb la
cara de Puigdemont, un xiulet groc i uns cartells
d’Òmnium. En un buidat -de dubtosa legalitatdel seu telèfon, hi varen trobar una conversa de
WhatsApp dels preparatius d’una manifestació.
Això va ser suficient per detenir-la i portar-la a
la comissaria de Tres Cantos a Madrid on va romandre fins que fou portada davant l’Audiència
Nacional que en va dictar l’ordre de confinament
domiciliari. Mesos després -i veient que l’acusació de terrorisme no s’aguantava- van deixar el
cas en mans dels jutjats de Barcelona, sense aixecar l’ordre de confinament.
El jutjat número 25 de Barcelona va mantenir
durant dos anys l’acusació de terrorisme però
finalment, just abans del judici, va reduir l’acusació a delicte d’incitació als desordres públics pel
qual demanava set mesos de presó. Tanmateix,
un tribunal de primera instància i l’Audiència de
Barcelona van argumentar que Carrasco no havia incitat a res en els missatges de WhatsApp,
que eren el fonament de l’acusació i que mai s’ha
esclarit com van ser obtinguts per la Guàrdia Civil espanyola.

Per què una treballadora social,
que no és ni regidora,
cau en mans del Suprem?
Doncs perquè és independentista
Tamara Carrasco va ser declarada innocent pel
jutjat de Barcelona. La fiscalia va recórrer la
sentència al TSJC que va confirmar l’absolució.
El fiscal derrotat dues vegades va portar el cas
al Tribunal Supremo i ara els seus setze jutges
buscaran la forma de condemnar el que dos jutjats han absolt. Els jutges encarregats de decidir
el futur de Tamara Carrasco són prou coneguts:
Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Andrés Martínez, Julián Sánchez Melgar,
Miguel Colmenero, Juan Ramon Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Ana María
Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo, Eduardo
Porres, Ángel Luis Hurtado, Leopoldo Puente i
Javier Hernández. Tota una garantia de parcialitat.
Tamara Carrasco ha estat absolta pels jutges predeterminats, és a dir, els que li corresponen per
llei. Per què una treballadora social, que no és ni
regidora, cau en mans del Suprem? Doncs perquè és independentista i les clavegueres de l’Estat
ens volen aterrits i de genolls.
Lamento haver-ho de dir: això de l’autonomia no
ens serveix per res. Han convertit la Generalitat
en una gestoria i, per aquest camí, els catalans
mai trobarem justícia a Espanya. L’únic camí que
ens queda és la independència. La resta són falòrnies que no ens porten enlloc.
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ALFRED SIMÓ

Coordinador CCOO Anoia

L’FP: una aposta estratègica de futur per a l’Anoia

E

stem en un context de canvis accelerats i profunds en
l’àmbit social i de teixit productiu que modificaran part
de la nostra quotidianitat i el vincle
amb el treball. A l’Anoia aquests desequilibris s’expressen en referència
a una estructura econòmica on predomina la microempresa, una insuficient diversificació
accentuada pel declivi de la indústria, una feble aposta
de l’R+D+I i un sector públic desgastat per anys d’insuficiències pressupostàries.
El pacte verd europeu ha de tenir una translació a la
nostra comarca a través de polítiques palanca que, amb
eficiència i inclusió social, duguin a terme les transicions ecològica i digital i una veritable igualtat de gènere. La formació i la qualificació professional, element
estratègic, ha de ser un dels grans vectors de canvi els
propers anys.
L’FP existent a la comarca no s’adequa, ni de bon tros,
a les expectatives dels sectors productius, dels estudiants i de les persones treballadores. Necessitem una
transformació important i avançar en un model de formació continua que millori i ampliï els coneixements
del conjunt de la població activa. Aquesta realitat s’ha
de treballar amb col·laboració permanent i un treball
compartit entre els agents socials i econòmics amb la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, l’Ajuntament
d’Igualada o el Consell Comarcal de l’Anoia, entre altres
actors al territori.
Des del nostre punt de vista l’Anoia necessita:
- Fer prospectiva en el disseny en l’oferta formativa.
Manca una planificació prèvia, amb idees i propostes
d’administracions i agents socials i econòmics, que permeti, per exemple, que centres com el Milà i Fontanals
d’Igualada implementin cicles formatius d’alta demanda en els sectors productius que necessita el territori.
- A l’Anoia Sud, s’ha de potenciar l’oferta de cicles a
l’Institut Guinovarda de Piera, ja que els actuals cicles
d’informàtica tenen molt bona acceptació i hem de donar resposta a les necessitats formatives d’una part molt
significativa de l’alumnat que es desplaça a Igualada o a
Martorell per seguir estudis professionalitzadors.
- Ordenar la demanda i l’oferta de manera que el dis-

seny final d’estudis sigui complementari, sumant en
aquest esforç al Campus Universitari de la Universitat
de Lleida a la ciutat d’Igualada.
- Els sectors cridats a una transformació relacionada
amb paràmetres de digitalització i sostenibilitat mediambiental apunten a importants oportunitats per a la
creació de llocs de treball. Així doncs, necessitem incrementar oferta formativa qualificadora a l’Anoia en
aquells sectors vinculats a l’ecomobilitat sostenible, a
la rehabilitació d’edificis, a la transformació del model
energètic i l’economia circular, al turisme de proximitat,
a l’hostaleria i el comerç o al sector financer.
- Urgeix que el departament d’Educació dissenyi un
mecanisme que permeti agilitzar els convenis amb les
empreses i autoritzar l’ampliació, manteniment o adequació dels espais per poder fer la vessant pràctica formativa.
- És fonamental ampliar l’oferta formativa d’FP. No és
acceptable que l’únic criteri sigui reconduir la demanda
a través de cicles existents. Posen al límit l’ocupació dels
centres actuals i privilegia centres que dediquen menys
esforços d’inversió per encabir aquesta nova demanda.
Tanmateix, denunciem maniobres evasives del Departament d’Educació que expulsen als majors de vint anys
del sistema, redirigint-los a la formació ocupacional.
- Apostem per alleugerir momentàniament els requisits
de la borsa docent per trobar professionals degudament
formats i donar resposta a les necessitats formatives i de
gestió que els centres d’FP requereixen.
- La col·laboració entre el departament d’Empresa i
Treball, el d’Educació i el SOC ha de ser més ordenada i
coordinada. Hem d’apostar per fórmules més agosarades i autònomes, quan a la capacitat de gestionar recursos i inspirant-nos en la filosofia dels Centres Nacionals
de Referència.
Per aquestes i altres raons, considerem imprescindible
reforçar i impulsar marcs estables de diàleg social a
l’Anoia que permetin construir grans acords, vertebrar criteris i polítiques que facilitin la implantació
d’empreses amb volum, integrin necessitats formatives, planifiquin inversions i, així, consolidar una
recuperació econòmica per a la comarca basada en
ocupació de qualitat, la innovació, la qualificació professional i la cohesió social.

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

Així es trobem el veïnat de la
plaça de la Creu, carrer Sta.
Anna i Passeig de les Cabres, sense lloc de pas pels
vianants... Un tancat d’obres
convertit en pàrquing particular ocupant la vorera i
sense pas des de fa mesos i
el rei cotxe a les hores de la
sortida de l’escola aparcant
impunement sota els senyals
de prohibit, en passos de zebra... I ni rastre de policia ni
sancions...

|
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El diari digital més llegit
en continguts propis i
en dispositius electrònics
Auditats per:

39 anys d’història
Som la premsa de casa,
sempre al teu costat
+10K!
Associats:

Premis: TASIS TORRENT 1998 I AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 I MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
UEA per la tragectòria empresarial 2017 I MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2018 I MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020
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Igualada
Els Mossos d’Esquadra inicien un pla de patrullatge per combatre
la sensació d’inseguretat
MARC VERGÉS / LA VEU

E

n els darrers mesos, el
tema de la seguretat
ciutadana a Igualada
ha estat al centre del debat a
la ciutat. Tant des dels grups
de l’oposició com des de les
associacions de comerciants
es manifestava una sensació
d’inseguretat que, amb dades
dels Mossos d’Esquadra a la
mà, no es reflectia.
Amb la intenció de conèixer
de primera mà la veu dels
veïns de tots els barris de la
ciutat, la regidora de Governació de l’Ajuntament, Carlota Carner, acompanyada del
sotscap de l’Àrea Bàsica Policial Anoia, Joan Maria Testagorda, han anunciat l’inici
d’una campanya patrullatge
de proximitat a Igualada amb
la voluntat, ha explicat Carner, “d’aproximar aquest cos
de seguretat a la ciutadania i
amb l’objectiu de fomentar la
interacció amb els veïns per
copsar de primera mà les necessitats de cada barri”.
Després d’una reunió amb totes les associacions de veïns,

des del cos de mossos d’Esquadra es va decidir incrementar el patrullatge a peu,
no només el que s’havia realitzat per les zones comercials
durant la campanya de Nadal,
sinó que també s’estengués a
la resta de carrers i barris de
la ciutat.
L’objectiu d’aquest pla de patrullatge és, per una banda,
augmentar la sensació de seguretat entre els ciutadans,
amb la presència a peu de
carrer d’agents dels mossos, i
també poder detectar alguns
dels delictes que no es denuncien.
El sotscap de l’Àrea Bàsica Policial Anoia, Joan Maria Testagorda, ha estat l’encarregat
d’explicar les dues fases que
tindrà l’aplicació d’aquest pla
a la ciutat. Actualment s’està
realitzant la primera fase que
comporta la cerca d’Informació per identificar les principals necessitats de cada barri.
Testagorda ha assegurat que
es tracta “d’una mesura de
proximitat per tenir una fotografia exacta de les necessitats
de cada barri i poder actuar

de forma personalitzada davant de cada situació”.
La segona fase serà la de donar resposta a les problemàtiques que es detectin des del
patrullatge a peu o a partir
de les converses amb els veïns. Aquestes respostes, ha
explicat Testagorda, tenen

tres actuacions policials possibles segons la casuística de
cadascuna d’elles: la mediació, la sanció administrativa
o la instrucció de diligències
penals. Aquest pla, que ja s’ha
començat a aplicar aquesta
mateixa setmana, se suma
a la tasca de la Policia Local
d’Igualada com a mesura de
reforç i de proximitat de les
forces de seguretat de la ciutat
d’Igualada amb la ciutadania.
Des del cos de mossos no han
especificat quan de temps
s’allargarà el pla, però sí que
han comentat que per avaluar
la seva eficàcia es valorarà si
hi ha una reducció o augment
dels delictes, sancions administratives, etc; i també es demanarà l’opinió dels veïns.
157 expedients sancionadors durant aquest primer
trimestre
Durant aquest primer trimestre de 2022, l’Ajuntament
d’Igualada té en tràmit un total de 157 expedients sancionadors per infraccions de les
ordenances municipals. Així
ho ha explicat la regidora de
Governació, Carlota Carner,
a la compareixença municipal. Aquesta dada suposa un
increment respecte al mateix
període de l’any passat en
què aquestes sancions van ser
134. Carner ha explicat que
aquest creixement és fruit “de
l’aposta del govern d’Igualada
per incrementar els controls

preventius en zones especialment susceptibles de conductes que infringeixin les
ordenances, com ara parcs o
aparcaments part de la Policia Local d’Igualada”.
Si s’analitza la categorització
d’aquests 157 expedients, que
es deriven de les denúncies
de la Policia Local d’Igualada,
principalment responen a tres
casuístiques: per consum de
begudes alcohòliques a la via
pública (amb 45 denúncies);
relacionades amb la tinença d’animals, com ara dur el
gos deslligat, no recollir defecacions o no portar xip (39
denúncies) i també n’hi ha de
diverses per fer bretolades,
per soroll en habitatge o per
orinar a la via pública.
Les sancions que s’imposen a
les persones infractores poden anar de 100€ a 3.000€ en
funció de la gravetat de la infracció o atenent a altres circumstàncies com podria ser
la reincidència.
Carner ha explicat, també,
que en aquest primer trimestre s’ ha reforçat la presència
de la policia local a les zones a l’entorn d’oci nocturn.
La regidora de Governació
ha avançat que “l’aposta del
govern és augmentar properament la presència de les
forces de seguretat en aquests
punts de la ciutat per seguir
vetllant pel descans nocturn
amb comunicació constant
amb els veïns”.
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ERC demana millorar la connexió amb transport públic amb
la resta de la vegueria
REDACCIÓ / LA VEU

E

squerra Igualada ha
presentat una nova
moció al ple de l’ajuntament per demanar, entre altres propostes, autobusos que
connectin Igualada amb la
resta de capitals de la vegueria
del Penedès. Tal com va exposar el regidor de la formació,
David Prat, “actualment Igualada té una oferta pràcticament inexistent de transport
públic per anar a Vilafranca,
Vilanova i la Geltrú i també
a Manresa, Vic o Lleida”. Des
d’Esquerra consideren que
impulsar una millora de la
xarxa pública és “fonamental
per connectar el territori” i lamenten que “després d’11 anys
de govern de Marc Castells, en
l’àmbit de transport i mobilitat no s’ha avançat gens”. En
aquesta línia demanen major
freqüència d’autobusos, millora en el servei i la creació de
línies noves per tal de “vertebrar la vegueria i connectar
Igualada a la resta del país”.
Prat va destacar que “el tren

Igualada-Barcelona és un dels
més lents del país. Per recórrer 60 km, va a una velocitat
de 33km/hora, tardant una
hora i quaranta minuts” i assegura que “perquè ens en fem a
la idea, arriba abans una vaca,
que pot arribar a 40km/hora,
que no pas el carrilet”.
Aquesta moció i gran part del
seu contingut ha estat presentada simultàniament en diferents municipis de la Vegueria
del Penedès, ja que diversos
grups republicans s’han coordinat per proposar les millores. A Vilafranca del Penedès
per exemple, fou aprovada
amb 20 vots favorables i una
única abstenció, la de Ciutadans. A Vilanova i la Geltrú
on va presentar-se una moció
semblant que demanava també la línia d’autobús entre les
quatre capitals, aquesta va ser
aprovada per unanimitat. Des
d’Esquerra Igualada comparen la rebuda de les propostes
en els diferents consistoris de
la vegueria amb el contrast de
l’abstenció del govern igualadí. Destaquen que “els únics

grups polítics del Penedès que
han estat reticents a la creació
una línia d’autobús entre les
capitals de la vegueria han estat JxIgualada i Ciutadans de
Vilafranca del Penedès”.
El mateix portaveu local, Enric Conill s’agafa a les paraules
de Prat per remarcar “els onze

anys d’abandonament d’Igualada en matèria de transport”.
Conill assegura que “Igualada
no pot esperar més, necessitem una ciutat que ofereixi
oportunitats, viva, dinàmica
i connectada amb la resta del
país. Amb l’actitud del govern
de Castells anem en sentit

contrari. També hem de ser
competitius per atreure gent
com ara universitaris, ells
també necessiten connexions
si volem que vinguin de fora
per estudiar i viure a la ciutat”.
Malgrat l’abstenció de Junts
per Igualada, la moció finalment va ser aprovada.
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Poble Actiu i Igualada Som-hi alcen la veu per la manca de
seguretat viària
REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés que la setmana passada es produís un nou atropellament al Passeig Verdaguer
d’Igualada, Som-hi i Poble
Actiu han alçat la veu davant
la falta de seguretat viària a la
ciutat. La formació integrada
per PSC, Comuns i Igualada
Oberta afirma que “Igualada
té un problema amb la seguretat dels seus carrers i passos
de vianants” davant les dades fetes públiques pel Servei
Català de Trànsit que marca
que els darrers 10 anys hi ha
hagut 255 atropellaments i
quatre víctimes mortals a la
ciutat. La formació progressista lamenta “la inacció del
govern de Junts durant els
darrers 10 anys per no haver
impulsat polítiques per revertir aquestes dades i que, alhora, estigui incomplint la nova
normativa de la DGT pel que
fa als límits de velocitat dins
la ciutat”.
El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras,
reclama que “el model de
mobilitat del govern de Junts
és sinònim d’inseguretat. Ho
diuen les dades. Per això reclamem un canviï radical
en aquesta qüestió i que el
govern de Marc Castells es
prengui seriosament la mobilitat de la nostra ciutat i que
faci polítiques perquè Igualada sigui una ciutat segura
pels vianants”. Cuadras afegeix que “davant d’això, cal
estudiar totes les mesures que
es poden fer des de l’Ajuntament i escollir la més idònia
en funció del lloc com passos
elevats, més il·luminació, reductors de velocitat, complir
amb la velocitat que la llei
obliga a 50 o 30 en funció del
tipus de carrer o construir
una xarxa de carrils bici i de
patinets per evitar que hagin
de compartir espai amb els
vianants”.
Manca de pintura viària
Igualada Som-hi també alerta de que una gran part dels
passos de vianants d’Igualada estan gairebé esborrats i
no hi ha un manteniment de
pintura viària: “Això denota
un abandonament en la gestió d’un punt que és competència municipal i que és clau
per tenir una ciutat segura
pels vianants. A peu de carrer
veiem com en tots els barris
hi ha passos de vianants en

mal estat”.
La formació posa d’exemple
“els problemes que veïnes i
veïns ens han traslladat de
la manca de seguretat en vials com el passeig Verdaguer,
l’avinguda Gaudí, el carrer

de la Coral la Llàntia, el carrer Trobadiners o l’avinguda
dels Països Catalans, entre
d’altres”. Pel que fa al passeig,
recorden que “fa un any vam
proposar un paquet de solucions per fer-lo més segur
però el govern de Junts no ha
actuat. Necessita una solució
urgent, ja que acumula diversos atropellaments amb dues
víctimes mortals el 2019”.
Jordi Cuadras afegeix que “no
actuar els darrers 10 anys té
conseqüències. Una primera
són els 255 atropellaments
que hi ha hagut durant aquest
període de temps i l’altra és
que Igualada som la vuitena
ciutat de Catalunya amb més
morts per contaminació, segons l’Institut de Salut Global
de Barcelona. El model de
mobilitat del govern de Junts
és sinònim d’inseguretat i
contaminació, per això reclamem que canviï radicalment
la seva política”. La formació
que integren PSC, Comuns
i el grup ciutadà Igualada
Oberta, es mostra disposada
a arribar a un pacte de ciutat
per resoldre aquesta qüestió, ja que afirma que és una
qüestió de ciutat i no partits
davant la qual cal actuar urgentment.
Poble Actiu reclama un entorn segur a l’escola Dolors
Martí

En els últims anys, han sigut
constants les demandes de
famílies i de l’AFA de l’escola
Dolors Martí i Badia de treballar per un entorn segur, especialment en el pas de zebra
de l’Avinguda Catalunya. Ac-

tualment, la proximitat amb
la sortida direcció Barcelona
de l’A-II, fa que molts vehicles accelerin ja al voltant de
l’escola, i són bastants els que
es salten el semàfor en vermell. Per això, des de Poble
Actiu proposen actuacions
per reduir la possibilitat que
es produeixin accidents entre
vehicles motoritzats i aquelles famílies que es desplacen
a l’escola de forma sostenible.
En aquest sentit, el regidor
Pau Ortínez ha detallat que
“cal prendre decisions a curt i
a mitjà termini que impliquin
modificacions urbanístiques
per garantir la seguretat viària no només a les entrades
i sortides del centre, sinó a

qualsevol hora”.
Les actuacions necessàries a curt termini detallades
per Neus Carles, regidora de
Poble Actiu, contemplen la
incorporació de càmeres fotogràfiques per detectar i san-

cionar els vehicles que creuen
el semàfor en vermell, la utilització de forma permanent
de panells informatius de la
velocitat de circulació dels
vehicles, la instal·lació de cartells informatius per recordar
que la velocitat màxima és de
30 km/h i la modificació del
pas zebra per fer-lo un pas
elevat.
Pel que fa a les mesures a mitjà termini, Neus Carles detallava que “cal contemplar la
conversió de l’Avinguda Catalunya, que actualment és una
carretera, en un carrer” i, en
aquest sentit, proposen l’ampliació de les voreres i la reducció de l’amplada dels carrils de cotxe per convertir la

carretera en un carrer, la instal·lació d’un carril bicicleta
al llarg de tota l’Avinguda Catalunya i la pressió al govern
espanyol per exigir la modificació de l’entrada a l’autovia
A-II en sentit Barcelona per
evitar que el carrer es converteixi en un carril d’acceleració
Actuacions urgents al Passeig Verdaguer
Després de l’atropellament
que va tenir lloc el passat dijous, el regidor Pau Ortínez
ha reiterat la proposta de reforma del Passeig presentada
fa tres mesos com una oportunitat per assegurar una mobilitat més segura i sostenible,
“una reforma integral per reduir la probabilitat d’aquest
tipus d’accidents”. A més, ha
detallat que “a curt termini es
poden emprendre actuacions
com limitar la velocitat a 30
km/h a tot el Passeig, i assegurar una major visibilitat
al voltant dels passos de vianant, traient els aparcaments
confrontants amb aquests”.
A més, el regidor ha recordat
que la proposta de reforma
presentada incloïa “passar a
un sol carril per sentit de circulació, assegurant així una
bona visibilitat entre vianants
i conductors”.
La proposta que va presentar
Poble Actiu també preveia un
únic carril bici per cada sentit
de circulació amb l’objectiu
de treure bicis i patinets de
l’interior del Passeig, on s’han
produït accidents entre vianants i patinets. Així mateix,
la proposta preveu canviar el
paviment del Passeig per un
terra antilliscant, la instal·lació de jocs infantils i lavabos
al llarg del Passeig i augmentar les voreres per fomentar el
comerç local i la restauració.
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Ciutadans celebra el comitè autonòmic
a Igualada i reivindica la seva aposta
pel municipalisme
REDACCIÓ / LA VEU

E

l president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha volgut reivindicar l’aposta del partit pel
“municipalisme” en la seva visita al barri de Fàtima d’Igualada, un “barri abandonat per
l’ajuntament” segons Carrizosa. Acompanyat de la regidora de Cs a Igualada, Carmen
Manchón, el líder taronja ha
sentenciat que “continuem
volent trepitjar el carrer i estar
en totes les ciutats de Catalunya per a parlar amb els veïns”.
Per altra banda, Carrizosa ha
criticat les mesures del govern

espanyol per fer front a la inflació i ha comentat que “el pla
del govern per a lluitar contra
la inflació és insuficient. S’ha
quedat curt i s’ha fet sense
parlar amb l’oposició”.
Carrizosa ha criticat que,
“quan la inflació és gairebé
del 10%”, el govern de Sánchez “es focalitza a intervenir
el preu dels combustibles amb
una rebaixa de 20 cèntims per
litre de combustible”. Pel líder
taronja és una “forma potinera” de “traslladar als empresaris la responsabilitat d’avançar
aquests diners”, la qual cosa
provoca “un greuge”.
Carrizosa ha recordat les

tres mesures proposades pel
partit taronja com la de “deflactar l’IRFP perquè els que
paguen més impostos tinguin més diners a la butxaca”,
“ajustar els tipus impositius
dels carburants” però “no
amb un pegat” sinó “amb decisió i parlant amb els consumidors” i, finalment, apostar
per l’energia nuclear després
que la Unió Europea l’hagi qualificat com a “energia
verda perquè no produeix
efecte d’hivernacle”. L’objectiu
d’aquesta última mesura és
“reduir la nostra dependència
energètica i abaratir el rebut
de la llum”, ha comentat.

tes a la via, així com l’estudi
d’impacte ambiental. Entre
les més destacades hi apareixen l’ampliació dels revolts
més desfavorables, l’adequació de tots els enllaços i el
canvi de la secció transversal
per una nova secció de tres
carrils per sentit. Segons ha
informat l’executiu, el projecte s’ha dissenyat tenint en
compte la redistribució del
tràfic a la xarxa derivat de la
liberalització de peatges.

A banda dels treballs més
destacats,
l’avantprojecte
també contempla certes variants de traçat i construir
un tercer tub en el túnel del
Bruc per al sentit Lleida,
quedant dos tubs existents
per donar servei en sentit
Barcelona.
Segons el ministeri, les actuacions milloraran l’accessibilitat al territori i incrementaran els nivells de
seguretat i servei.

El govern espanyol preveu una inversió
de 532 milions per adequar el tram de
l’A-2 entre Igualada i Martorell

REDACCIÓ / LA VEU

E

l govern espanyol preveu una inversió de
532 milions d’euros
per adequar i reformar el
tram de l’autovia A-2 entre
Igualada i Martorell. Així ho
ha fet saber el Ministeri de
Transports a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE),
que aquest dimarts ha publicat l’avantprojecte on s’inclouen les actuacions previs-
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S’inicia el projecte de Masoveria Urbana que rehabilitarà
dos habitatges
tal d’augmentar el parc de
lloguer assequible com són
les subvencions per rehabilitacions i també per rehabilitacions de façana. “Tot suma,
des de l’Ajuntament continuem apostant fermament per
la rehabilitació conjuntament
amb la construcció d’habitatges assequibles”.

REDACCIÓ / LA VEU
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esprés de la selecció
dels masovers i dels
propietaris dels habitatges, s’ha iniciat a Igualada
el projecte de masoveria urbana. Un projecte de l’Ajuntament d’Igualada amb la collaboració de la cooperativa
Obrint Portes que neix amb
l’objectiu d’oferir alternatives
d’accés a l’habitatge i que facilitin l’emancipació dels joves
de la ciutat alhora que incentiva la renovació i adequació
d’habitatges en desús per tal
de modernitzar-los i adap-

tar-los pel que fa a estructura,
serveis i eficiència energètica.
Per aquest primer projecte
s’ha seleccionat una propietat
formada per dos habitatges
que reformaran dos masovers
escollits d’entre una vintena
de joves que van presentar-se
al projecte.
La masoveria urbana consisteix en un acord entre la part
propietària d’un immoble en
desús i que requereix diverses
rehabilitacions, i la part masovera o inquilina. Ambdues
parts marquen un temps determinat de carència de contracte de lloguer que justifi-

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

d'Igualada

qui certa inversió de temps,
material i recursos humans.
Això no obstant, hi ha tasques que per seguretat i normativa només poden realitzar
professionals.
Els encarregats d’anunciar
l’inici del projecte a Igualada
han estat l’alcalde de la ciutat,
Marc Castells; un responsable
de la cooperativa Obrint Portes, Èric Morros; el propietari
de l’immoble, Damià Plans i
un dels dos masovers escollits, Carlos Fernández.
Marc Castells ha valorat l’inici d’aquest projecte a Igualada
per al que s’han seleccionat
dos masovers i una propietat que cal arranjar. L’alcalde ha explicat “que es tracta
d’un pacte que fa guanyar a
tothom, ja que els joves accedeixen a l’habitatge, el milloren i aprenen fent-ho sota la
supervisió de professionals”.
Per Marc Castells, aquest és
un projecte més que se suma
al conjunt de projectes de la
ciutat que pretenen rehabilitar edificis i habitatges per

El procés de selecció
Els dos elements imprescindibles del projecte, la propietat
a rehabilitar i la part masovera, van ser seleccionats a partir d’un conjunt de criteris.
En el primer cas, es va obrir
una convocatòria de caràcter
públic on qualsevol propietari d’un immoble en desús que
complís un seguit de condicions tècniques podia presentar-s’hi, on es subvencionava
amb 15.000€ cada habitatge
i 5.000€ les zones comuns.
Finalment van presentar la
seva candidatura dos propietaris de dos edificis. Després
d’un estudi tècnic, va seleccionar-se l’immoble de Damià
Plans.
En la presentació, Plans ha
explicat que ha apostat per
aquest projecte per “rehabilitar la casa on va néixer donant la possibilitat a joves de
què puguin emancipar-se”. El
propietari ha assegurat que
“el fet que s’impliquin en la
remodelació dels pisos farà
ben segur que cuidin molt
més l’espai quan hi visquin”.
L’immoble està situat al centre d’Igualada i va ser construït al 1925. Si ve s’hi han
anat realitzant diverses millores, l’edifici, format per dos
habitatges d’uns 95m2, portava desocupat uns 20 anys.
Les rehabilitacions a realitzar
estan enfocades a la millora
de l’estructura de l’edifici, la
substitució de les instal·laci-

ons i, sobretot, la millora de
la seva eficiència energètica.
Així doncs, professionals del
sector realitzaran el canvi de
tres bigues en mal estat, l’adequació de la instal·lació de
l’aigua, impermeabilització
de la coberta, una nova instal·lació completa de llum,
instal·lació de caldera de pèllet i el canvi de tancaments de
fusta per tancaments de PVC.
D’altra banda, els masovers,
amb el suport d’un cap d’obra
que els acompanyarà i formarà, realitzaran l’aïllament
de sostres i parets amb cartró-guix (pladur) per millorar l’eficiència energètica de
l’immoble, restauració de parets i sostres existents, la instal·lació de dues cuines noves,
canvi d’elements dels banys,
polit de terres i instal·lació de
parquet i pintura de tot l’immoble i paret.
D’altra banda, per seleccionar la part masovera, es va
realitzar un perfil segons les
necessitats d’accés a l’habitatge entre la població jove.
Així doncs, els joves interessats havien de tenir entre 18
i 35 anys, tenir uns ingressos mínims per fer-se càrrec
d’un habitatge de lloguer, ser
d’Igualada o rodalies i tenir
formació o experiència en la
rehabilitació d’habitatges. Es
va realitzar una crida a través
dels mitjans de comunicació,
així com dues sessions informatives entorn el projecte. Es
van rebre una vintena de peticions de persones interessades i, finalment, d’acord amb
les condicions esmentades
anteriorment, es van seleccionar dos joves d’entre les 6 sollicituds rebudes finalment.
Un d’ells és Carlos Fernández
que a la presentació de l’inici
del projecte ha valorat molt
positivament aquesta oportunitat “que facilita l’accés
dels joves a un lloguer, ja que
d’altra manera és molt complicat”.
Es calcula que les rehabilitacions tindran un cost aproximat de 40.000€ i poden tenir
una durada d’uns 6 mesos.
Un cop els masovers puguin
accedir a viure al seu habitatge, gaudiran d’una carència de pagament de lloguer
segons les hores invertides i
posteriorment d’un lloguer
assequible per sota el preu
de mercat fins, almenys, els 5
anys de contracte.
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Connect ETT, la nova empresa de treball temporal
d’Igualada que pensa en les empreses i les persones
durant la seva llarga experiència dins del sector.

NOELIA GARCIA / LA VEU

C

onnect ETT és una empresa de treball temporal que acaba d’obrir
les portes a Igualada. Aquesta
nova oficina situada al carrer
de la Soledat, 89 se suma a les
altres tres que podem trobar a
Martorell, Granollers i Tarragona. A més, la marca pretén
obrir dues o tres noves oficines
durant aquest any en diferents
punts del territori català.
David Raya, el CEO de Connect ETT, és un empresari i
emprenedor igualadí que té
clar el seu objectiu: fer créi-

xer Connect a la seva ciutat
d’origen, així com esdevenir
d’aquesta oficina un espai de
referència en l’àmbit de les
empreses temporals de l’Anoia. Per aconseguir-ho compta
amb l’Esperança Grado, directora de l’oficina i encarregada
de les funcions comercials,
venda i servei de l’ETT, i un
equip de professionals per donar el millor servei.
Connect ETT neix quan el
David va decidir fer un pas
endavant per crear una empresa de treball temporal amb
la qual pogués millorar el que
s’havia trobat en aquest món

ai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf
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Un treball molt humà
La diferència de la marca Connect d’altres empreses temporals és la seva humanització i
personalització tant per a les
empreses com per a aquelles
persones que confiïn en ells
per endinsar-se al món laboral. El seu objectiu és conèixer a fons les necessitats de les
empreses per poder oferir els
candidats més adients gràcies
a una rigorosa selecció que
des del primer moment realitzen amb cada usuari. L’ETT
ofereix la possibilitat d’accedir
a les ofertes de manera autònoma, però la seva missió és
ajudar de la forma més propera possible a tothom qui ho
necessiti. Per aquesta raó, les
seves oficines estan obertes
tant per als clients empresaris
que busquin treballadors com
per a aquells que cerquen feina. Cadascun d’ells rebrà una
atenció personalitzada i amb
la seguretat d’obtenir els millors resultats possibles.
Compromís i seguretat
A Connect ETT treballen ge-

Empresa de treball
temporal i selecció
de personal

CY

CMY

K

2

Un espai obert a tothom
La nova oficina de Connect
està pensada per ser un espai
que les empreses puguin fer
servir més enllà d’obtenir un
perfil de treballador, oferint
diferents instal·lacions com
ara una gran sala preparada
per fer formacions, seleccions
massives, xerrades..., en definitiva un espai dinàmic, obert
i amb molta llum natural; sales
privades per a reunions, despatxos, office, sales d’espera...

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com

nerant oportunitats de treball
digne amb igualtat de condicions per a totes les persones.
Volen facilitar oportunitats
que permetin assolir un progrés econòmic, social i tecnològic als territoris que estigui
alineat amb les necessitats de
cada sector econòmic.
És per això que tenen en
compte les fites marcades pels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per

anar-les incorporant en els
seus processos actuals i futurs.
En definitiva, Connect ETT és
l’empresa temporal que treballa per a les persones intentant
cobrir les seves necessitats.
L’horari de les seves oficines
d’Igualada és de dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h i
de 15:00 a 18:00 h. També estan disponibles a la seva pàgina web i l’aplicació per a mòbils i tauletes.
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El Rec.0 convoca un concurs per
trobar la millor moda sostenible

Dissabte es celebra la 3a
Fira del Playmobil

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU
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80 Barcelona Fashion i
el REC.0 convoquen un
concurs per trobar les
millors propostes de moda
de proximitat i sostenible en
un entorn de marques emergents. El premi consisteix en
un espai de comercialització
i promoció al nou espai 080
Barcelona Fashion de moda
sostenible al REC.0. Quatre
marques podran guanyar el
premi.
L’objectiu és promoure el talent creatiu en un marc de
sostenibilitat, per això es
compta amb un jurat especialitzat format per Txell Miras, dissenyadora de moda;
Mar Rocabert, periodista d’El
País; Clara Mallart, responsable de l’àrea de sostenibilitat i
economia circular del Clúster
català de la moda (Modacc);
Fran Casado, dissenyador i
professor de l’escola de disseny BAU; Marta Coca, directora del 080 Barcelona
Fashion; i Marina Iglesias,
cofundadora de Recstores,
que seran els encarregats d’escollir els quatre guanyadors.
Es tindran en compte criteris

com la sostenibilitat i circularitat, la producció local, la
responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial i la
perspectiva de gènere. La convocatòria ha començat el 24
de març i estarà oberta fins el
19 d’abril. Els quatre guanyadors es donaran a conèixer a
finals d’abril. Tota la informació per a participar-hi es pot
trobar al web www.rec0.com/
concurs-rec-0-080-barcelona-fashion-6a-edicio.
El Rec més eclèctic torna
després de dos anys d’aturada
El festival Rec.0 tornarà a
celebrar-se de l’11 al 14 de
maig al barri del Rec d’Igualada després de dos anys
d’aturada degut a la situació
generada per la pandèmia.
El format de les botigues
efímeres tornen però amb
nou contingut, una proposta
eclèctica amb la presència de
dissenyadores i dissenyadors
independents, grans marques i moda sostenible amb
noves fórmules experimentals. Rec.0 vol ser el punt de
trobada de tots. En un circuit
format per 50 pop-up stores,

el visitant anirà descobrint
uns espais romàntics amb
propostes de moda molt diverses, unes fàbriques que
habitualment estan buides
i que dos cops l’any, amb la
celebració del Rec, tornen a
omplir-se de vida.
A més, Rec.0 oferirà una
programació de concerts,
tots gratuïts, i una oferta
gastronòmica que completarà un festival que adoptarà
totes les mesures sanitàries per esdevenir totalment
segur. Més de 80 marques
i dissenyadors que en breu
s’anunciaran i que formaran
part de la gran oferta efímera
de la moda que és el Rec.0.
Rec.0 va néixer l’any 2009 a
Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un
enorme espai urbà amb un
patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia
amenaçat pels plans urbanístics d’aleshores. Després de
10 anys, Rec.0 s’ha consolidat com un festival de moda
de referència on gairebé 80
marques de moda de tot tipus s’instal·len durant quatre
dies en un entorn únic com
són els locals de les velles fà-

A

quest dissabte 9
d’abril es celebra,
després de 2 anys de
pandèmia la 3ª edició de la
Fira del Playmobil d’Igualada.
Enguany coincideix que
Igualada és la Capital de la
Cultura Catalana i per aprofitar aquest esdeveniment i
seguint el lema de totes les fires de “jugar és cultura” s’ha
cregut adient repartir una in-

vitació a totes les nenes i nens
que vulguin visitar la fira.
Hi haurà activitats, rifes, venedors nacionals i internacionals i fantàstics diorames
de playmobil.
Com sempre, seguint la vessant solidària de l’organització, hi haurà un punt de recollida del Banc d’Aliments
(Creu Roja Anoia) i també
un punt d’informació i solidaritat amb la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia infantil.

Igualada celebrarà l’Automercat
el 7 i 8 de maig

Carme Forcadell
entregarà el Premi XVI
Premi Estel Blanc
REDACCIÓ / LA VEU
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ira d’Igualada ha anunciat les dates de la fira
de l’automòbil d’ocasió
Automercat; se celebrarà els
dies 7 i 8 de maig al barri de
Les Comes d’Igualada, en un
espai a l’aire lliure de més de
7.000 metres quadrats d’exposició a l’Avinguda Països

Catalans i a l’Avinguda Europa entre les cruïlles amb
els carrers Alemanya i Països
Baixos.
Un total de 14 concessionaris exposaran una oferta de
més de 300 vehicles d’ocasió, totalment garantits i en
perfecte estat amb un ampli
ventall de preus i models.
Per tal d’estimular la compra,

se sortejaran 3.000 euros en
premis entre els compradors,
mil euros més que en les darreres ocasions. Properament,
Fira d’Igualada donarà a
conèixer més detalls sobre el
certamen.
La Fira de l’automòbil d’ocasió Automercat va néixer el
1997 i des d’aleshores s’ha
celebrat cada any.

vui divendres, la Federació
Comarcal
d’ERC Anoia, commemorarà la proclamació de
la República Catalana del 14
d’abril de 1931 amb l’entrega
del XVI Premi Estel Blanc.
L’acte estarà presidit per
l’ex-Presidenta del Parlament
de Catalunya, Carme Forcadell i Lluís, acompanyada del
Delegat de Govern a la Vegueria Penedès i president de
la Federació Comarcal Anoia,
David Alquézar i Claramunt
així com membres de l’executiva comarcal, militants i simpatitzants republicans.

Aquest acte no es va poder celebrar ni el 2020 ni en el 2021 a
causa de la crisi sanitària produïda per la Covid-19 i aquest
any el tradicional Sopar de la
República ha estat substituït
per l’entrega del premi Estel
Blanc i un petit aperitiu que se
servirà en finalitzar l’acte.
El Premi Estel Blanc és un
guardó que vol reconèixer
l’esforç fet, per part d’una persona física o entitat, en la defensa de la llengua, la cultura,
les tradicions i el patrimoni
en totes les seves vessants dels
Països Catalans i en especial
de la comarca de l’Anoia.
L’acte es durà a terme al Restaurant Canaletes a les 19:30.

IGUALADA |

Divendres, 8 d’abril de 2022

15

El Consell Comarcal va inserir l’any passat al mercat laboral prop
de 300 persones que estaven sense feina
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal de
l’Anoia fa un balanç
molt satisfactori de
les accions desenvolupades
durant l’any 2021 en l’àmbit
d’Estratègies per a l’Ocupació, a través principalment de

la seva àrea de Promoció Econòmica. S’ha ajudat a trobar
feina a 282 persones, gairebé
100 més que l’any passat.
Des dels Serveis d’Orientació
Laboral s’ha ofert orientació a
un total de 746 persones; 282
d’aquestes, un 35%, han aconseguit inserir-se en el mercat

laboral. S’han desenvolupat
també 216 accions grupals
d’orientació i 4.595 d’individuals. Pel que fa als Serveis
a l’Empresa, des del Consell
Comarcal s’han dut a terme
1.840 contactes amb empreses del territori i 275 visites
presencials, s’han impulsat

222 accions d’emprenedoria
i 89 assessoraments, gestionant en paral·lel 220 ofertes
de treball i 15 convenis de
pràctiques i facilitant la cobertura de 83 llocs de treball
amb candidats derivats pel
servei.
El vicepresident primer del
Consell, Jordi Cuadras, afirma que “l’esforç del Consell
Comarcal es veu reflectit en
aquestes dades per ajudar a les
persones que no tenen feina a
trobar-ne i també per ajudar
les empreses a trobar aquells
perfils laborals que busquen.
Només que puguem inserir
una persona ja és una bona
notícia, així que haver assolit
la xifra de 282 ens fa fer una
bona valoració. Som conscients que les dades de l’atur de
l’Anoia són molt més elevades
i per això no ens conformem.
Amb tot l’equip de Promoció
Econòmica continuem treballant per donar oportunitats a
tanta gent com puguem”.
Durant els dotze mesos de
l’any passat es van desenvolupar fins a 11 projectes, amb el

suport i finançament majoritàriament de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, i en col·laboració
també amb diverses entitats
del territori. Aquests van ser
Anoia Activa, Programa de
Renda Garantida Ciutadania,
EsTICon (Singulars), Treball
i Formació (línies PANP, Joves, Dona i COVID), Emprenedoria (PISPE Catalunya
Emprèn, Cultura Emprenedora a l’Escola CUEME, Centres Locals de Serveis a les
Empreses CLSE), Connected
Car Living Lab, Nexes, Servei Local d’Ocupació (Xarxa
Xaloc), Ajuts Econòmics i
Assessorament a Empreses,
Pacte d’Acció Econòmica i
Social de l’Anoia i, finalment,
Economia Social i Solidària.
A més, pel que fa a la Formació, els 150 seminaris i
píndoles informatives relacionats amb l’àmbit professional que es van impulsar des
de l’ens comarcal, van comptar amb la participació en
conjunt d’unes 500 persones
l’any passat.
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La mascareta deixarà de
Neix la Xarxa de Negocis Cambra per
ser obligatòria en interiors fomentar la col·laboració empresarial
després de Setmana Santa i el creixement econòmic del territori
REDACCIÓ / LA VEU
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l govern espanyol
aprovarà retirar les
mascaretes en espais
interiors en el Consell de
Ministres del 19 d’abril. És el
que ha proposat la ministra
de Sanitat, Carolina Darias,
a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d’aquest
dimecres, segons ha avançat
La Sexta i confirmen fonts
coneixedores. Així doncs,
l’executiu esperarà a després
de Setmana Santa per donar llum verda a la mesura.
L’obligació de dur-la es mantindrà en alguns espais com
les residències d’avis, els hospitals i el transport públic.
En aquest sentit, fonts del
Ministeri de Sanitat han explicat a l’ACN que Darias ha
anunciat a les autonomies
aquest matí que portarà al
Consell de Ministres de dimarts 19 d’abril un decret
que establirà la retirada de
les mascaretes en interiors a
excepció dels “àmbits sanitari, sociosanitari i transports”.
La Generalitat havia demanat al govern espanyol la retirada de les mascaretes en
interiors mantenint-les en
entorns sanitaris i sociosanitaris i també al transport

públic. Ho va comunicar el
Departament de Salut al Ministeri de Sanitat en una missiva enviada ahir dimarts. En
la missiva, el Govern demana prioritzar la retirada en
l’entorn escolar.
L’Hospital d’Igualada considera que és una mesura
“correcta”
El director del Consorci
Sanitari de l’Anoia, Jordi
Monedero, considera que
la retirada de les mascaretes en espai interiors és una
mesura “correcta i que havia
d’arribar”. En aquest sentit,
defensa que sempre s’estarà
a temps de tornar a implantar la mesura en cas que hi
hagi un rebrot important o
l’aparició d’una nova soca.
Per altra banda, Monedero
s’ha mostrat convençut que
la retirada de les mascaretes
no comportarà un col·lapse
als centres sanitaris. “Tenim
covid, però ara està força
normalitzat i hem après molt
en aquest temps”, subratlla.
Al març del 2020, l’Hospital
d’Igualada va ser epicentre
del primer brot de coronavirus a Catalunya. L’equipament va estar apunt del collapse i va haver de traslladar
malalts a d’altres centres.

REDACCIÓ / LA VEU
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romoure les sinergies
entre el teixit empresarial, compartir oportunitats de negoci i impulsar
les empreses, aquests són els
objectius de la Xarxa de Negocis Cambra. El nou servei
que ha presentat aquesta setmana la Cambra de l’Anoia
per contribuir a crear una
xarxa de contactes empresarials sòlida, distribuïda territorialment i representativa de
tota l’estructura productiva.
En aquest sentit, la Xarxa de
Negocis Cambra es tracta
d’un espai empresarial que
posa a disposició de l’empresariat local una eina que
servirà per impulsar els seus
negocis. Aquest espai s’ha dissenyat perquè els empresaris
i empresàries creïn sinergies
i estableixin ponts amb altres
negocis de la zona, per així
potenciar la seva rendibilitat
i competitivitat al mercat.
Per fer-ho, la Cambra de

Interessats enviar CV a
javiersimorra@lulaoutlet.com
663 204 133

d’1 hora i mitja on els membres intercanvien negocis i
col·laboren conjuntament.
A més, la comunitat també
compta amb una aplicació
pròpia, un entorn privat i
exclusiu per als membres,
per dinamitzar l’intercanvi
de negocis. I per últim, i per
crear sinergies amb altres
membres del mateix sector
d’altres xarxes territorials
que les Cambres hagin posant en marxa, s’organitzaran
esdeveniments
sectorials.
D’aquesta forma la Cambra
de l’Anoia intensifica la seva
aposta pel territori posant
en marxa una iniciativa que
dinamitza el conjunt de l’economia local i contribueix al
creixement i la competitivitat dels negocis del territori.
En aquest sentit, i per donar
a conèixer el funcionament
d’aquesta comunitat, la corporació ha creat un vídeo
informatiu que explica els beneficis empresarials que obtenen els integrants de la Xarxa.

El CAP Nord organitza una sessió
d’estiraments musculars a l’aire lliure

REDACCIÓ / LA VEU

T’agradaria treballar els dies del Rec?
A Javier Simorra busquem personal
per l’espai del Rec, de l’11 al 14 de maig

l’Anoia ha creat un equip de
treball a la seva àrea d’actuació, on s’hi representaran
els diversos actors empresarials necessaris per generar oferta i donar resposta
a la demanda del mercat.
Els equips estan coordinats
per un grup executiu que
promou les interrelacions;
col·labora en l’estudi dels
negocis generats entre els
membres; dinamitza l’entorn
empresarial del territori de
la Cambra de l’Anoia, i dona
suport als membres perquè
assoleixin els seus objectius.
La fita de la Xarxa de Negocis Cambra és que l’empresariat que s’hi adhereixi
pugui incrementar fins a un
20% el seu negoci a l’any,
segons l’activitat que representi. Per aquest motiu, els
equips compten amb un seguit d’activitats promotores
d’aliances entre els membres
participants. En primer lloc,
la xarxa compta amb reunions setmanals presencials

A

vui divendres dia 8
d’abril el CAP Igualada Nord oferirà una
sessió d’estiraments musculars a l’aire lliure, amb motiu
del Dia Mundial de l’Activitat
Física, que se celebrava aquest
6 d’abril. La sessió es farà a les
14h al parc que hi ha davant
del CAP, al carrer de Bèlgica,
número 4, i anirà a càrrec de

la fisioterapeuta del Consorci
Sanitari de l’Anoia, Anna Rica.
Aquesta activitat, completament gratuïta, està dirigida
a tots els professionals del
Consorci Sanitari de l’Anoia i
oberta a la ciutadania. Es poden fer les inscripcions a través del formulari a https://bit.
ly/estiraments.
La importància de fer activitat física

Fer activitat física regularment aporta benestar físic i
emocional a la vegada que ajuda a prevenir malalties com la
diabetis, la hipertensió, el sobrepès i l’obesitat, els infarts
del cor, les demències i alguns
tipus de càncer. Segons l’OMS
cada any es podrien evitar
entre quatre i cinc milions de
morts al món si totes les persones es mantinguessin més
actives físicament.
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Es posen en marxa noves línies de
subvencions per a empreses de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

E

l regidor de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha presentat
aquest dimecres les bases pels
ajuts a empreses d’Igualada
per aquest 2022. Marcè ha
destacat que per tercer any
aquestes subvencions “segueixen amb la voluntat d’incentivar la creació de les noves
empreses i, alhora, potenciar
la compatibilitat de les que ja
existeixen”.
Marcè ha detallat també que
aquests ajuts, que van ser
aprovats per unanimitat en el
darrer ple del mes de març,
s’adapten al nou escenari social que viu el conjunt de la societat i afecta també la ciutat
d’Igualada. L’afectació encara
de la pandèmia i l’augment de
costos de matèries primeres
creen un nou escenari davant
del qual, ha dit Marcè, “el govern d’Igualada seguirà estant
al costat de les empreses i em-

prenedors per donar-los el
màxim suport, adequat a cada
situació”. Les subvencions segueixen tres línies d’actuació
com en anys anteriors tot i
que aquest any el pressupost
global s’ha augmentat un 9%
arribant fins als 120.000€. Les
dues primeres s’han mantingut similars a les de l’any passat. La primera línia és d’ajuts
a empreses de nova creació i
va des de 500€ a 4.000€. Per
presentar-se a aquesta línia,
caldrà que l’empresa s’hagi
creat durant el 2021.
La segona línia s’orienta a
l’adaptació i millora de l’activitat empresarial, amb la voluntat d’ajudar aquelles empreses
que reorientin la seva activitat o facin accions per millorar la seva competitivitat.
Per accedir-hi caldrà tenir un
document de planificació per
a l’adaptació i millora de l’empresa que expliqui, principalment, el diagnòstic i objectius
d’aquest canvi. Es valoraran
diferents aspectes continguts

en aquest document, així
com la seva coherència amb
la documentació presentada
i per a la qual es podrà obtenir entre 1.000 i 5.000 euros
de subvenció, segons sigui
la puntuació obtinguda i el
pressupost d’adaptació de
l’empresa al mercat.
La principal novetat d’aquest
any és la tercera línia, destinada específicament al comerç per incentivar la substitució d’il·luminació exterior
en retolació i façanes per tal
de fer-les més sostenibles i
eficients. Aquests ajuts aniran
des de 400€ a 1500€. Marcè
ha destacat aquesta ajuda pel
comerç “que és el veritable
dinamitzador i encarregat de
donar vida als carrers de la
ciutat i per tant cal cuidar la
seva il·luminació fent-la més
eficient i sostenible”.
El període per demanar
aquestes subvencions també
s’amplia i en aquesta ocasió
serà del dia 1 de juliol al 16
de setembre.

50è Aniversari del 1r COU a Igualada

Igualada Comerç, atent
a tot el que es publica
per fer noves accions
REDACCIÓ / LA VEU

R

ecentment, hi ha hagut diferents anuncis
i publicacions en l’àmbit de Catalunya de resultats
d’enquestes, informes i plans
que afecten el comerç. Les
diferents institucions també
fan públics informes i valoracions de finals d’any que són
interessants de conèixer.
L’associació de comerciants
Igualada Comerç està atent a
tot el que es publica i s’anuncia per tal de poder-ho valorar, treballar i tenir-ho en
compte. L’entitat està en constant contacte amb les diferents institucions catalanes i
locals per conèixer de primera mà tot el que faci referència al comerç.
En destaca el Pla d’acció de
comerç “2022-2025 Comerç
Artesania i Moda”, que s’ha
fet públic fa pocs dies, per
part de la Generalitat de Catalunya. Igualada Comerç ha
estat coneixent el contingut
del Pla en diferents reunions

En destaca el Pla
“2022-2025 Comerç
Artesania i Moda”, que
s’ha fet públic fa pocs
dies, per part de la Generalitat de Catalunya

ALUMNES COU 1971/ LA VEU

E

l passat dissabte 2
d’abril, ens vam trobar
uns quants alumnes
del primer Curs d’Orientació
Universitària (COU), promoció 1971-72, que es va fer
a l’Institut Pere Vives Vich
d’Igualada. Va ser un curs
especial, ja que l’alumnat
procedia de diferents centres

educatius i localitats. Érem
46 alumnes que vam compartir la metodologia de la
co-educació. Això va fer que
fos un curs enriquidor.
Ho vam celebrar tot fent un
dinar al restaurant Canaletes
de la ciutat, i vam recordar
als que ja no hi són, al professorat i diferents anècdotes viscudes. L’Institut va
obsequiar a cadascun dels

assistents amb un exemplar del llibre “Pere Vives
Vich – 50 anys de l’Institut
(1969-2019)”. La jornada va
ser molt emotiva i va permetre poder efectuar un retrobament després de molt de
temps, on es van compartir
les experiències viscudes a
través dels anys, i vam quedar amb ganes de repetir-la
d’aquí no gaire temps.
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Amb tota aquesta
informació es podrà
establir mesures de
millora i de potenciació
del comerç
que ha mantingut amb el director general de Comerç.
Ara, una vegada presentat el
pla, s’ha pogut accedir a la
totalitat de la informació, que
serà el full de ruta que seguirà la Conselleria d’Empresa
els anys vinents. Coneguts
els objectius i propostes es
podran encaminar algunes
accions i gestions que s’estan
treballant des d’Igualada Comerç.
Per altra banda, l’entitat ha
conegut els resultats de l’estudi d’hàbits de compra, realitzats a Igualada, per part
del tècnic de l’Ajuntament,
Josep
Ustrell.
Diferents
membres de la Junta de l’associació de comerciants han
pogut conèixer i debatre sobre les conclusions de l’estudi que són molt interessants
de cara a futures accions de
promoció. És important saber aspectes com els perfils
dels compradors a més de les
edats i procedències. Amb
tota aquesta informació es
podrà establir mesures de
millora i de potenciació del
comerç de proximitat.
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CCOO destaca l’efecte positiu de la reforma laboral sobre
l’ocupació indefinida a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Q

uan han passat tres
mesos des de l’aprovació de la reforma
laboral, el seu efecte sobre la
qualitat de l’ocupació sembla
evident. Un 36,5% dels contractes signats el passat mes de
març a l’Anoia han estat indefinits, el que suposa un augment
de prop de 20 punts en relació
a l’escenari anterior.
Continua també la creació
d’ocupació amb un increment
del nombre d’afiliats i afiliades a la Seguretat Social a la
comarca, cosa que segons Comissions Obreres contradiu a
aquells que situaven la reforma laboral com un element
d’inhibició per a la recuperació del mercat de treball. Tanmateix, el sindicat creu que la
forta irrupció d’una elevada
inflació posa en risc aquesta
recuperació, afectant molt especialment a les rendes més
baixes. “L’escenari al que ens
enfrontem reclama d’un pacte
de rendes que asseguri el poder adquisitiu de salaris, prestacions i subsidis i que canviï
el sistema de fixació de preus
energètics que amenaça l’estabilitat i resiliència del teixit
productiu”, comenten.

Segons, CCOO, la situació
d’extrema precarietat a la que
es veuen exposats els col·lectius més vulnerables (ingressos salarials inferiors al SMI,
pensions mínimes i no contributives, persones registrades a
l’atur) requereix ajuts específics i l’increment inajornable
de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC),
congelat des de fa 12 anys.
Davant d’aquesta situació,
des de CCOO es situen les
següents reivindicacions. Els
preus elèctrics comporten un
important llastre i risc per a les
persones i per a les empreses.
És necessari un canvi en el sistema de fixació de preus que
acabi amb els beneficis caiguts
del cel de les elèctriques i les
posi al servei de la ciutadania
i del teixit productiu.
A més, diuen, mentre les
empreses traslladen l’increment dels costos energètics
als preus (inflació subjacent),
es pretén utilitzar els salaris
com únic mecanisme de contenció de la inflació. Per això
demanen clàusules de revisió
salarial en tots els convenis
per garantir que no es perdi
poder adquisitiu i la contenció dels beneficis empresarials (dividends, bonus...).

Per altra banda, la inflació
pesa molt especialment sobre les rendes més vulnerables. Al marge del bo elèctric
i de l’increment de l’IMV, des
de CCOO creuen que cal un
ajut d’emergència per a pensionistes amb complements
a mínims o amb pensions no
contributives, així com per a
persones aturades i assalariats/
des amb rendes per sota del
SMI. L’increment de l’IRSC es
fa del tot necessari.
Finalment, el Pla nacional de
resposta a les conseqüències
econòmiques i socials de la
crisi consideren que “és una
bona iniciativa, però es queda
curta”. Calen mesures concretes (crèdit, pla de suport a la
liquiditat, etc.) també des del
govern de Catalunya i l’activació i execució urgent i eficaç
de les inversions en el marc del
Pla de recuperació i resiliència.
El 23 de març CCOO i altres
organitzacions van sortir al
carrer, un cop més, per demanar solucions al Govern i a les
institucions europees perquè
la crisi energètica no la paguin
els de sempre. Existeix el perill
que la factura de l’electricitat
s’acabi amortint amb una baixada generalitzada d’impostos
que hipotecaria encara més el

El bicentenari dels Tres Tombs es
commemorarà amb una placa a la
plaça dels Traginers
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 26 de
març a la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu
es va realitzar un acte més
dins el marc de les festes organitzades per l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada, que enguany celebra el bicentenari.
L’acte es va iniciar amb la presentació del llibre de fotos
“Igualada, 200 anys de Gremi
de Traginers”, editat per l’editorial Efadós i de la col·lecció
Catalunya Desapareguda. El
llibre, amb un pròleg de la
historiadora, periodista i fotògrafa Carmel·la Planell Lluís, acull una selecció de 170
fotografies, que ens conviden
a fer un tomb per la història
del Gremi de Traginers igualadí des de finals del segle XIX
fins a la segona meitat del segle XX. Totes les fotografies es

converteixen en un testimoni
de les festes gremials en honor
a Sant Antoni Abat, durant
aquell període de temps, així
com dels típics Tres Tombs,
dels banderers/es i també dels
oficis relacionats al món traginer i als cavalls. D’alguna
forma, l’àlbum és una manera
de retre homenatge a la Festa,
a les persones i als animals de
peu rodó que la fan encara
possible, i en definitiva, a la
memòria col·lectiva.
Les imatges han estat cedides
per particulars i diverses famílies, la majoria de les quals
estan vinculades a la festa
d’alguna manera o altra. A
totes elles els volem agrair un
cop més la seva col·laboració,
la qual ha fet que el projecte
es pogués tirar endavant. El
llibre està disponible a totes les llibreries i quioscos
d’Igualada.

Acte seguit, es va celebrar el
concert “Músiques de pel·lícules” a càrrec de la Banda
de Música d’Igualada, sota la
direcció de Concepció Ramió
i Diumenge. El públic va poder gaudir de diferents peces
totes elles de bandes sonores
d’obres
cinematogràfiques
com West Side Story, Cinema
paradiso, The lord of the rings,
The Pink Panter, etc. Fou un
concert generós i esperat que
el públic finalment va poder
gaudir, ja que a causa de la
pandèmia no es va poder celebrar fins ara.
D’altra banda, demà dissabte
9 d’abril a 2/4 d’1 i en motiu
del 25è aniversari de la constitució de la Federació Catalana
dels Tres Tombs, i del bicentenari de l’entitat igualadina, es
col·locarà una placa commemorativa a la plaça dels Traginers, d’Igualada.

futur de l’educació, la sanitat,
els serveis, les pensions i un
llarg etcètera, i que comprometria novament l’ocupació.
CCOO defensa canviar el sistema de fixació dels preus de
l’energia, aprofitar els fons eu-

ropeus per accelerar la transició verda i ajudar els sectors
particularment afectats i les
llars vulnerables, però també
que s’actuï per tal que els lloguers es controlin i els salaris
no perdin poder adquisitiu.

Es busquen empreses on
puguin fer pràctiques els
alumnes de diversos
cursos

REDACCIÓ / LA VEU

L

a regidoria de Dinamització
Econòmica
de l’Ajuntament d’Igualada està executant tres nous
cursos de formació ocupacional aquest 2022 en el marc
del programa Treball a les 7
Comarques, Anoia Activa i
FOAP. Aquests cursos s’adrecen prioritàriament a persones que estan a l’atur amb la
finalitat de millorar el seu nivell d’ocupabilitat i estan subvencionades pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, el
SEPE i la Unió Europea.
Cada curs té aproximadament
entre 350 i 450 hores totals de
formació, de les quals entre
80 i 100 són de pràctiques
en empresa. En el moment
de realitzar les pràctiques a
les empreses, els alumnes ja
han rebut una formació teoricopràctica específica que els
capacita per a poden seguir
amb les tasques pròpies del
lloc de treball que se’ls encomana, ja que des d’Ignova
Ocupació s’aposta per una
metodologia d’aprendre fent.

Aquesta col·laboració no suposa cap cost per l’empresa, ja
que es tracta d’una estada formativa sense alta a la Seguretat
Social ni remuneració. Tots els
alumnes estan coberts per una
assegurança de l’Ajuntament i
també és el consistori qui s’encarrega d’equipar-los amb la
roba laboral i els elements de
protecció necessaris en cada
cas.
Aquest acord de pràctiques
consisteix en la formalització d’un conveni/acord per la
realització de les pràctiques
amb un pla d’activitats amb
les funcions que cada empresa
necessita i que tinguin relació
amb el perfil professional a
què s’orienten els alumnes. Les
col·laboracions de pràctiques
es preveu que s’iniciï durant el
mes maig d’aquest 2022.
Totes aquelles empreses interessades a acollir un alumne en
pràctiques o que vulguin rebre
més informació poden contactar amb la responsable de pràctiques; Judit Sala Muntaner al
671 459 647 o 93 805 57 10 (ext
3263) o també al web formacioignova@aj-igualada.net
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De dilluns a divendres
9:30h a 13:30h i
de 16:00h a 19:30h
TEL.685197622
C/França,1-Igualada
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Els fruits secs a
la mona de Pasqua

Fruits Secs Torra rep
dues estrelles d’or
de l’International
Taste Institute

Fruits Secs Torra fa servei a pastisseries des de fa més de 40 anys

E

l món dels fruits secs
i la pastisseria van de
bracet en moltes temporades de l’any, per exemple:
Sant Joan: amb un consum
notable de pinyons per la
coca
Panellets: amb consum de farina d’ametlla per al massapà,
pinyons, granulat d’ametlla,
palets d’ametlla i coco pels
gustos.
Nadal: amb consum d’ametlla sobretot marcona, avellana amb pell i pelada, festuc
en gra, macadàmia etc, per a
l’elaboració dels torrons.
Pasqua: que justament és el
tema que ens ocupa avui,
amb un gran consum de granet d’ametlla, palet d’ametlla i
ametlla laminada, per guarnir
els costats o damunt la mona.
Tota l’elaboració del granet,
palet i làmina d’ametlla que
s’utilitzen per Pasqua, es fa
amb ametlla dolça 100%, de
noves produccions com per
exemple, la varietat “guara”,
“belona”, “Vairo” i “marinada”, que procedeixen de les
zones de Lleida i sud de Tarragona, per tant podem dir
que són productes de proximitat. A Fruits Secs Torra, no
fem cap elaborat per a pastisseria d’ametlla americana.
Un cop l’ametlla es trenca i es
repela, es passa per molins refinadors i trituradors, o cutters, per tal de fer farina, granet, palet, o làmina d’ametlla.
En els dolços o pastissos podem trobar-hi molta varietat
de fruits secs, des de l’ametlla,

L

a companyia Fruits Secs
Torra ha estat guardonada amb el premi
Superior Taste Award de l’
International Taste Institute pels seus Ametlles
Torrades Extra. En concret, el jurat professional
de
l’International
Taste & Quality Institute
(iTQi, Institut Internacional de Sabor i Qualitat)
de Brussel·les ha atorgat
dues estrelles a aquestes
ametlles, reconeixent així
el seu sabor i qualitat amb
una puntuació total de 86,5%
dins de la categoria de fruits
secs i llavors.
Disponibles al Canal Alimentació, les Ametlles Torrades
Extra de Fruits Secs Torra es
comercialitzen
en
format bossa de 125 g i compleixen amb un dels
factors de compra més rellevants per als consumidors: la
naturalitat.

l’avellana, el pinyó, les nous,
els festucs, la macadàmia, els
anacards, el crocant, les llavors de gira-sol, la pansa, el
coco... tots ells en diferents
estats i textures, com crus,

juntament amb una curosa
selecció dels productes a
elaborar i l’absència d’additius i conservants, “fan del
nostre producte un article
selecte, natural i amb un
nivell de qualitat excepcional “, afegeixen els responsables de Fruits Secs Torra.
El Superior Taste Award és el
més important concurs de el
sector alimentari a l’estil de les
famoses estrelles Michelin.
Uns 200 cuiners i sumillers
del jurat professional atorguen aquests premis basats
en un tast a cegues als millors
productes del sector que destaquen pel seu sabor, textura
i aspecte. Centenars d’empreses de tot el món han presentat
seus productes a les avaluacions realitzades per prestigiosos xefs i sommeliers europeus de l’ iTQi.

“A Fruits Secs Torra elaborem de forma tradicional els nostres fruits
secs, seguint el procés
de torrefacció amb llenya,
utilitzant les velles fórmules d’antany per aconseguir el seu punt exacte
amb una aroma i un sabor
inconfusible“, expliquen des
de la firma. Aquesta elaboració artesanal, controlada
per membres de la família

torrats, caramel·litzats, en pols
o en pasta.
Per tant esperem que quan consumiu mones o pastissos, endevineu quins fruits secs hi ha.
Bona pasqua!

PRODUCTES DE PASQUA
PRODUCTES NATURALS
Productes naturals, sense conservants, de primera qualitat per
elaborar les millors mones de Pasqua

GRANET D’AMETLLA

LÀMINA D’AMETLLA

PALET D’AMETLLA

COMANDES:
info@fruitssecstorra.com

facturacio@fruitssecstorra.com

FIDEUS DE XOCOLATA

93 809 40 55

606 35 40 38
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Comprant la mona de Pasqua, durant
el mes de maig tindràs un 20% de descompte
guardant el tiquet de compra de la mona.
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OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25
Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23
93 803 16 23 · 93 805 58 89

Pastisseries adherides a:
gremidepastisseria.cat
PASTISSERIA PLA
av. Barcelona, 22 · 93 803 29 13
rbla. Nova, 43 · 93 80315 28

FIDEL SERRA
c/ Nou, 10
93 803 16 62
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C/ de Jaume Balmes, 12
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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La declaració del segon any de la pandèmia
A més, arrosseguem encara les
conseqüències de l’exercici anterior, de manera que han quedat pendents de resoldre gran
quantitat de rectificacions presentades per inexactituds d’imports percebuts pels ERTO i altres circumstàncies.
En general, podem afirmar que
les declaracions d’enguany
sortiran més desfavorables
per als contribuents per diverses raons, entre les quals destaquem:
Jaume Carles
Economista, gestor administratiu, assessor fiscal
@grup_carles

T

ornem a entrar, com
cada any, en la campanya per a la declaració
de la renda. El 6 d’abril ha
arrencat aquesta campanya
per retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions
fiscals respecte a la renda i el
patrimoni de l’exercici 2021.
El termini per presentar les
declaracions conclourà el
30 de juny (si el resultat és a
ingressar amb domiciliació
bancària, l’últim dia serà el
27 de juny).
Si la declaració de l’any anterior va estar marcada per la
pandèmia, en aquesta ocasió
seguirem amb la problemàtica derivada de la Covid-19,
o sigui les conseqüències derivades dels cobraments dels
ERTO, de l’Ingrés Mínim Vital
o de les diverses ajudes que han
estat percebent els autònoms,
passant per les incidències
derivades dels rendiments de
lloguers, com és ara els impagaments, les reduccions de lloguer, les moratòries i altres.

1.- La incidència de la inflació,
que afecta tots els contribuents. En no haver-se deflactat
la tarifa de l’impost, ni la resta
d’elements que configuren la
liquidació (mínims personals
i familiars). Tenint en compte
que la taxa d’inflació ha estat
l’any 2021 del 6,5%, estem davant d’una pujada encoberta
poc visible, però sí que afecta
les nostres butxaques. La tarifa
de la base general s’ha apujat
només per als grans contribuents, afegint un nou esglaó a
l’escala per a rendes superiors
a 300.000 euros. També a la
base de l’estalvi s’ha afegit un
nou esglaó que grava al 26%
la part de renda que supera els
200.000 euros.
2.- La reducció de 8.000 a
2.000 euros en l’aportació màxima a sistemes de previsió
social (plans de pensions), fet
que incideix en la liquidació de
l’impost per part de contribuents amb rendes mitjanes i altes. Quan es va aprovar aquesta
mesura es comptava “compensar-la” amb les contribucions
empresarials als sistemes de
previsió social, que hauria de
permetre l’increment de 8.000
euros en la reducció màxima.

Aquest increment, que per a
l’any 2022 serà de 8.500 euros,
tot just està en fase parlamentària i s’espera que entri en vigor aquest any.
3.- Poca incidència de les
noves deduccions. Es tracta
de les noves deduccions per
obres de millora de l’eficiència
energètica en habitatges, que
va introduir el Reial Decret
Llei 19/2021, amb efectes del
6 d’octubre de 2021, que poden permetre deduccions de
la quota del 20%, 40% o 60%,
segons els casos. En tot cas, és
possible que les deduccions per
aquest concepte tinguin més
incidència l’any en curs, a declarar el 2023.
4.- Rendes immobiliàries imputades.- Com saben tots els
contribuents afectats, els immobles a disposició del contribuent que no siguin arrendats,
ni sigui l’habitatge habitual
(habitatge de més dues places
de pàrquing), també estan gravats per l’IRPF, ja que es presu-

meix un rendiment quantificat
en l’1,1% del valor cadastral assignat a l’immoble. Això afecta
a les segones residències, immobles desocupats o cedits el
seu ús a familiars de forma gratuïta (no als solars). Doncs bé,
l’expressat percentatge passa
a ser del 2% quan els immobles estiguin ubicats en municipis on faci més de 10 anys de
la seva revisió cadastral. Això
afectarà per primera vegada als
immobles situats a Igualada,
ciutat en què l’última revisió
cadastral es va portar a terme
l’any 2010. En anys anteriors
també ha afectat altres municipis propers, com Vilanova
del Camí o Santa Margarida
de Montbui. De ben segur que
molts contribuents s’emportaran sorpreses desagradables
per aquest motiu.
Mitjançant l’Ordre Ministerial
HFP/207/2022 de 16 de març,
s’han aprovat els models de
declaració tant de l’I.R.P.F.
com de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2021, que

no ofereix grans novetats en
relació amb els anteriors.
També s’ha publicat al BOE
del 16 de març últim, el Reial
Decret-Llei 4/2022 de mesures urgents de suport al sector
agrari per causa de la sequera.
Entre les mesures fiscals, s’estableix una reducció aplicable
a l’exercici 2021 del 20% del
rendiment net de les activitats
agrícoles i ramaderes per als
contribuents que tributen per
mòduls.
Donada la limitada extensió
del present article, no podem
entrar en tota la casuística de
les activitats empresarials i
professionals que s’han vist
afectades per la pandèmia.
Tant aquests aspectes, com
d’altres derivats de la jurisprudència i doctrina administrativa que ha anat sortint a la
llum, fan aconsellable la intervenció d’una gestió professional continuada que permeti
donar el màxim de seguretat a
la nostra declaració.
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Preguntes i respostes sobre la Declaració de la Renda
No obstant això, els autònoms
compten amb altres maneres
de tramitar els seus impostos
amb l’Agència Tributària diferents a les d’un assalariat. És
important conèixer bé els detalls sobre l’IRPF per als autònoms per a no cometre errors
que poden implicar sanció
per part de l’Administració.

REDACCIÓ / LA VEU

L

a campanya de la declaració de la Renda
de l’any fiscal 2021 ha
començat aquesta setmana i
como cada any, hi han petits
canvis i diferències que t’expliquem a continuació.
Dates i terminis
El 6 d’abril i el 30 de juny
marquen les dates d’inici i final oficials per a la declaració
de la renda el 2022. Si s’efectua domiciliació bancària del
pagament, el termini finalitza
el 27 de juny de 2022. Si un
presenta la declaració de la
Renda fora de termini haurà
d’atenir-se a la sanció corresponent per part d’Hisenda.
Com es fa la declaració de la
renda?
Existeixen diferents maneres de fer la declaració de la
renda. Es pot optar per la via
presencial o bé realitzar els
tràmits online, a través de
Renda Web o l’app de l’Agència Tributària. En aquest punt
és important saber com se
sol·licita cita prèvia i com
accedir a l’esborrany per poder presentar els comptes al
Hisenda. És important assessorar-se bé abans de fer
qualsevol pas ja que en funció de com fem la declaració
– conjunta o per separat, per
exemple – el resultat a pagar
pot variar notablement.
Quines novetats hi ha enguany?

Cada any s’incorporen novetats en la declaració de la renda a tenir en compte a l’hora
de presentar-la. Deduccions,
reduccions, exempcions, ajudes… El contribuent ha d’estar atent perquè és possible
que pugui acollir-se a alguna
de les noves mesures i rebaixar la seva factura fiscal. Pel
que fa a l’estalvi, s’incrementa
en tres punts la tributació de
les rentes de capital i d’estavi
a partir dels 200.000 euros, i
tributarán al 26%.
Per l’any fiscal actual (2022),
cal assenyalar que les aportacions personals a plans de
pensions no podran superar
els 1.500 euros anuals (anteriorment, els límits estaven
fixats en el 30% de les rendes
del treball o bé 8.000 € l’any).
Pel que fa a les assegurances
privades de dependència, les
quantitats injectades passen
de 8.000 a 2.000 euros.
Autònoms i declaració de la
renda
Els treballadors per compte
propi com aquells per compte
d’aliena, han de presentar la
declaració de la renda en els
terminis fixats per Hisenda.

Si estic jubilat, haig de fer
la declaració de la renda?
La resposta és sí. Ara bé, només hauran de presentar-la
aquells jubilats els ingressos
dels quals siguin superiors
als 22.000 euros anuals. Si
no s’arriba a aquest llindar
no és necessari fer la declaració de la renda per jubilats.
Així mateix, existeixen una
sèrie d’excepcions a la norma que convé conèixer, com
que si els rendiments del capital mobiliari (inversions)
és inferior a 1.500 euros a
l’any no cal rendir comptes
per això amb l’Agència Tributària. Les retencions en
les pensions de jubilació a
Espanya varien segons els
ingressos. Per exemple, en
el cas de les pensions que no
arribin als 12.000 euros l’any,
les retencions són inferiors
a l’1%. A partir d’aquesta quantitat, les retencions
s’incrementen per trams i
van passant des del 2,61%
(tram entre 12.001 i 18.000
euros anuals) al 8,70% (tram
entre 18.001 i 24.000 euros
anuals), 11,83% (tram entre
24.001 i 30.000 euros anuals) i 15,59% (per al tram superior als 30.000 euros anuals).a Espanya varien del 7%
al 19% segons els ingressos.

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

Declaració de Renda i Patrimoni:
assessorament i gestió personalitzats
per obtenir el millor resultat
amb la màxima seguretat i garantia.
Des d’ANOIA DE SERVEIS, SL,
li fem la declaració de la renda
amb eficàcia, rapidesa i sense errors.

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

RENDA 2021
Ja pots demanar hora
trucant o per correu
electrònic
Av. Andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA
T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com
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Com he de fer la declaració de renda si
he estat en ERTO? I si he rebut ajudes?
REDACCIÓ / LA VEU

T

ret de sortida a la campanya de la declaració
de la renda de l’exercici
del 2021. Més de 20 milions
de contribuents estan obligats
a presentar-la en funció dels
ingressos obtinguts. Aquesta
campanya de la renda no té
gaires diferències legislatives
respecte a la renda de l’any
anterior, excepte aquelles mesures amb contingut tributari en relació amb la situació
d’emergència provocada per
la covid-19. Un context que
ha portat a moltes empreses
a presentar Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) per a la totalitat o
part de la seva plantilla.
Com afecta haver estat en un
ERTO de cara a la declaració
de la renda?
D’entrada és important recordar que la norma no indica
qui ha de presentar l’autoliquidació, sinó exactament el
contrari, qui no ha de presentar-la. Així doncs, no ha de
presentar-la tot aquell contribuent que no superi algun
dels rendiments i imports següents:
-Si obté rendiments del treball d’un sol pagador o de més
d’un, però el segon i restant no
superen en conjunt els 1.500
euros anuals, el límit de rendiments bruts serà de 22.000
euros anuals. Si obté rendiments de més d’un pagador, i
el segon i restants superen en
conjunt els 1.500 euros, el límit es reduirà fins als 14.000
euros anuals. És en aquest
punt on es troba el cas dels
afectats per un expedient de
regulació temporal d’ocupació, que aquests han rebut
retribució de dos pagadors
diferents, i això fa que el límit
per presentar la declaració sigui de 14.000 euros anuals de
forma conjunta entre els dos
pagadors. Si no es supera la
xifra de rendiments del treball
de 22.000 euros o 14.000 euros segons sigui el cas, i a més
es tinguin rendes del capital
immobiliari i guanys patrimonials amb retenció que no
superin els 1.600 euros l’any,
més rendes immobiliàries imputades o guanys patrimonials
per ajudes publiques que no
superin els 1.000 euros anuals,
el contribuent no estarà obligat a presentar la declaració.
-En cap cas hauran de decla-

rar els que obtinguin exclusivament rendiments íntegres
del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com
guanys patrimonials amb el
límit conjunt de 1.000 euros
anuals i pèrdues patrimonials
de quantia inferior a 500 euros
anuals.
-En qualsevol cas estaran obligats a declarar els contribuents
amb dret a la deducció per doble imposició internacional
o que realitzin aportacions a
patrimonis protegits de persones amb discapacitat, plans
de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitat de
previsió social, que redueixen
la base imposable.
Presentar-la o no presentar-la
Una novetat important per
aquest exercici determina que
en el cas de persones titulars
de l’ingrés mínim vital regulat
al Reial Decret-Llei 20/2020 i
les persones integrants de la
unitat de convivència estan
obligats a presentar anualment declaració per l’IRPF.
És a dir, aquelles persones físiques que han obtingut l’ingrés mínim vital no només
han de presentar la declaració
per l’IRPF dels beneficiats per
aquest ingrés sinó per tota la
seva unitat de convivència.
És important analitzar detingudament si se supera algun

d’aquests tres límits perquè
això implicarà l’obligació de
declaració, tot i que això no
implica que la renda surti a
pagar, sinó únicament que el
contribuent haurà de presentar-la, sigui la renda a pagar, a
retornar o zero.
Per tot plegat, serà important
analitzar, en primer lloc, si
existeix obligació de presentar l’autoliquidació i, en segon
lloc, qualificar correctament
totes les rendes obtingudes, i
quantificar-les i declarar-les
com correspongui.
Jes pot accedir a l’esborrany
de la declaració, però abans
de confirmar-lo, és important
corroborar que tot és correcte perquè al presentar-lo
i confirmar-lo es converteix
en autoliquidació i per tant
qualsevol error o omissió serà
responsabilitat exclusiva del
contribuent.

CAMPANYA RENDA 2021
· Gestoria administrativa
· Renda patrimoni
· Gestió herències
· Comptabilitat
· Gestió de nòmines
· Estrangeria
c/ Comptes de Cardona 3-5
08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 93 807 05 04 · Fax 93 805 47 31
www.fergestions.com gcostafer@gestores.net

A L’ABRIL COMENÇA
LA CAMPANYA
DE RENDA
JA POTS DEMANAR CITA
PRÈVIA TRUCANT-NOS
O PER WHATSAPP

· Assessorament d’empreses
i autònoms
· Impostos
· Comptabilitats
· Finances i Control Gestió
· Mercantil Legal i Registre
· Laboral (Nòmines i Seg.
Social)
· Matriculacions i canvis de
nom de vehicles
· Renda 2021 a partir de l’1
d’abril de 2022

www.gestjops.cat
hola@gestjops.cat
623 462 338
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Deu punts claus per estalviar en la declaració de la renda
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Tècnics d’Hisenda
(Gestha) han publicat un decàleg amb les
claus per evitar errors abans
de confirmar l’esborrany i
estalviar al màxim aquesta
campanya de la renda.
1. Evitar precipitar-se
La majoria dels ciutadans
confirmen precipitadament
l’esborrany només descarregar-lo del Servei Renda Web,
però el recomanable és dedicar un temps a revisar-lo per
repassar l’índex del Manual i
incloure els imports que no
hi figuren com: lloguers, els
ajuts públics rebuts i totes
les deduccions i reduccions
fiscals possibles.
Aquest any, igual que el passat, bona part dels treballadors que hagin estat en
ERTE i guanyin menys de
22.000 euros anuals hauran de presentar la declaració, llevat que no superin
els 14.000 euros. És probable que resulti a ingressar i

els tècnics lamenten que no
s’hagi aprovat un règim de
fraccionament semblant al
de l’any passat.
2. Desastres naturals
Aquest any estan exemptes els ajuts excepcionals
concedits en els supòsits de
defunció i d’incapacitat absoluta permanent causats
directament per la borrasca
“Filomena” i els ajuts concedits per danys personals
provocats directament per
les erupcions volcàniques a
l’illa de La Palma.
Com a conseqüència de
l’erupció del volcà de Cimera Vella a l’illa de la Palma,
també es modifica la Llei
de l’IRPF, amb efectes des
de l’1 de gener de 2021, per
incloure entre les causes de
les exempcions dels ajuts públics per reparar la destrucció d’elements patrimonials
causats per incendi, inundació, enfonsament, erupció
volcànica o altres causes naturals.

RENDA 2021
salas@assessoriasalas.es
www.assessoriasalas.cat

c/Santa Maria, 9 -la Llacuna
Plaça de la Creu, 19 - baixos - Igualada
Tel. 93 897 60 06

RENDA 2021
C/Sant Magí, 2 1r 5a.
08700 IGUALADA
teresa@gestiorambla2.com

Tel 93 806 84 74

3. Rehabilitació energètica
a edificis
L’octubre de 2021 es va
aprovar que no s’integren
en l’exercici 2021 i següents
els ajuts i subvencions concedits per a actuacions de
rehabilitació energètica en
edificis dels diferents programes establerts als Reials
Decret 691/2021, 737/2020 i
853/2021.
D’altra banda, també es van
aprovar, amb efectes des del
6 d’octubre del 2021, les de-

- Deducció del 60% per
obres de rehabilitació energètica fins a 5.000 euros
(acumulada fins a 15.000
euros) d’edificis d’ús predominant residencial fins al 31
de desembre de 2023.

duccions següents per obres
de millora de l’eficiència
energètica d’habitatges habituals o llogats:
- Deducció del 20% per obres
de millora fins a 5.000 euros
que redueixin la demanda de
calefacció i refrigeració fins
al 31.12.2022.
- Deducció del 40% per
obres de millora fins a 7.500
euros que redueixin el consum d’energia primària no
renovable fins al 31 de desembre d’aquest any.

sideració de saldo de cobrament dubtós i puguin
deduir-se dels rendiments
íntegres del capital immobiliari.
D’altra banda, els arrendadors diferents dels “grans
forquilles” que tinguin llogat un local a empresaris o
professionals per a la seva
activitat econòmica, i hagin acordat voluntàriament
a partir del 14 de març de
2020, rebaixes del lloguer
de les mensualitats de gener,

4. Tributació dels lloguers
d’immobles
Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de sis a tres
mesos el termini perquè les
quantitats degudes pels arrendataris tinguin la con-

Renda 2021

febrer i març de 2021, i amb
uns requisits, poden computar com a despesa deduïble
la quantia de la rebaixa.
El 15 de setembre de 2021,
el Tribunal Suprem va fixar el criteri per determinar
l’amortització d’immobles
heretats o donats, que el
cost d’adquisició és el valor
del bé a l’impost sobre successions o donacions o el
seu valor comprovat (exclòs
del còmput el valor del sòl),

més les despeses i tributs i,
si escau, les inversions i millores efectuades en els béns
adquirits. Anteriorment el
criteri de l’Administració suposava que només era amortitzable per a aquest tipus
de béns l’import satisfet en
la seva adquisició, cosa que
a la pràctica implicava que
només fos deduïble l’amortització per les despeses
(notaria, Registre…) i tributs (pagament de l’impost)
sobre Successions i Donacions) relatius a l’adquisició, i
les inversions i millores.
En un altre sentit, s’ha modificat la Llei de l’IRPF per
clarificar que la reducció
per l’arrendament de béns
immobles destinats a habitatge només es pot aplicar
sobre el rendiment net positiu declarat pel contribuent
en la seva autoliquidació,
sense que se’n permeti l’aplicació rendiment net positiu
calculat durant un procediment de comprovació, que
anteriorment possibilitava
el Tribunal Suprem, davant
dita manca de concreció.
5. Activitats econòmiques
Es disminueix de sis a tres
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mesos el termini necessari
per deduir els saldos de cobrament dubtós de deutors
per a empresaris que tinguin
la consideració d’empresa de
dimensió reduïda (vendes
l’any anterior inferiors a 10
milions d’euros) en els exercicis 2020 i 2021.
Pel que fa a les activitats
econòmiques en estimació
objectiva (“Mòduls”) es permet renunciar a aquest sistema el 2021, podent tornar
a aplicar-lo l’any següent,
sense haver d’esperar el termini de tres anys establert.
El 2021 augmenta del 5% al
20% la reducció prevista per
a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. Es manté
la reducció del 20% del rendiment net d’activitats econòmiques desenvolupades a
Llorca (Múrcia).
6. Reduccions per aportacions i contribucions
Es redueix de 8.000 a 2.000
euros anuals el límit general de reducció aplicable a
la base imposable per les
aportacions i contribucions
a sistemes de previsió soci-

al, si bé es preveu que el nou
límit es pugui incrementar
en 8.000 euros més per a les
contribucions empresarials.
El Govern vol incentivar les
contribucions empresarials i
penalitzar l’estalvi individual.
Així mateix, es redueix de
2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable
per aportacions a sistemes
de previsió social dels quals
sigui partícip, mutualista o
titular el cònjuge del contribuent.
7. Més pujades d’impostos
El Govern va modificar l’escala general de gravamen de
la base liquidable general de
la Llei de l’IRPF per introduir un nou tram a partir de
300.000 euros amb un tipus
de gravamen aplicable del
24,50 per 100. Totes les comunitats autònomes tenen
aprovades les escales respectives de la base liquidable
general, podent arribar-se
als trams més alts a aplicar
tipus de fins a un 54%.
L’Executiu també va modificar l’escala de gravamen de

la base liquidable de l’estalvi
per introduir, tant a escala
estatal com autonòmica, un
nou tram a partir de 200.000
euros amb un tipus de gravamen aplicable del 13%,
per la qual cosa el tipus arriba al 26%.

tors de l’ingrés mínim vital i
els membres de la unitat de
convivència estan obligats a
presentar la declaració.
Donada la baixa quantia
d’aquestes prestacions, Gestha no veu lògic que la simple
percepció d’aquest tipus de
renda obligui a la presentació de la declaració, encara
més quan el seu import total
està exempt, i en la majoria
dels casos la declaració no
suposarà ingrés ni devolució, ja que no hi haurà rendes
subjectes a retenció. Aquesta
situació es manté incongruentment des del passat any.
De la mateixa manera, afegeixen que aquesta percepció no dóna dret a cap altre
tipus de deduccions familiars (família nombrosa, familiars amb discapacitats a
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càrrec i monoparentals amb
dos fills).
10. Autoliquidació
Amb efectes des de l’11 de
juliol del 2021 es va suavitzar el sistema de recàrrecs
que fixava la Llei General
Tributària per la presentació
de declaració fora de termini sense requeriment previ,
establint un recàrrec de l’1%
més un altre 1% addicional
per cada mes complet de
retard sense interessos de
demora fins que hagi transcorregut el període de dotze
mesos de retard. A partir de
l’endemà del transcurs dels
dotze mesos esmentats, a
més de l’aplicació d’un recàrrec del 15%, començarà
la meritació d’interessos de
demora.

8. Deduccions per donatius
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2021 relaciona les activitats
prioritàries de mecenatge i
eleva en cinc punts percentuals els percentatges i els
límits de la deducció per donatius.
9. Ingrés mínim vital
La prestació de l’Ingrés Mínim Vital està exempta,
juntament amb les rendes
mínimes d’inserció i altres
ajuts per a col·lectius en risc
d’exclusió social de les comunitats autònomes o de les
entitats locals, amb un límit
màxim anual conjunt d’1,5
vegades l’indicador públic
de rendes d’efectes múltiples, i aquest límit el 2021 és
de 11.862,90 euros.
En aquest sentit, els percep-

93 768 18 30 - 682 801 414
Travessia Sant Sebastià, 29 - Local 2
08700 Igualada (Barcelona)
oliva-miguel@outlook.es
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Claus d’una declaració amb més impostos a les rendes més altes
REDACCIÓ / LA VEU

L

a sort està donada a la
declaració de la renda de l’exercici 2021.
L’any fiscal va concloure i ara
s’acosta el moment de presentar la declaració, ja gairebé sense marge de maniobra
per prendre decisions que
ajudin a rebaixar la factura
amb Hisenda. La campanya
començava el 6 d’abril, dia
que ja es podien presentar
declaracions per internet; el
5 de maig estarà disponible
la modalitat per telèfon i l’1
de juny començarà l’atenció
presencial a les oficines de
l’Agència Tributària.
La declaració pot donar algu-

nes sorpreses, especialment
per a les rendes més elevades
de la feina i de l’estalvi, que
l’any passat van veure endurida la tributació. A més,
el pagament de l’IRPF no
s’ajusta a l’alça de la inflació,
de manera que l’augment del
cost de la vida suposarà també un increment en el pagament d’impostos a la renda
del 2021.
La renda del 2021 porta en
tot cas algunes alces directes d’impostos, que contribueixen a elevar la recaptació. Així, el gravamen per
a les rendes del treball que
superen els 300.000 euros
s’apujarà en dos punts, al
47%. I el tipus impositiu a les

plusvàlues que excedeixen
els 200.000 euros pujarà al
26%, des del 23% anterior.
Els plans de pensions, un vehicle d’estalvi a llarg termini
que ha gaudit durant molt de
temps d’importants beneficis
fiscals, també va veure endurida el 2021 la seva tributació. La declaració dels partícips d’aquest producte es pot
ressentir bé de la rebaixa important en l’import deduïble
en les aportacions. El 2021
va minvar des dels 8.000 eu-

els guanys patrimonials i els
rendiments del capital de
més quantia. Així, els Pressupostos Generals de l’Estat
d’aquell any van introduir un
nou tram per a les plusvàlues
que superen els 200.000 euros, que es graven al 26%.
Per a la resta de guanys,
s’aplica el 19% de gravamen
als primers 6.000 euros; el
21% al que excedeix aquesta
quantia fins als 50.000 euros
i el 23% en les plusvàlues que
superen els 50.000 euros fins

si els guanys i les pèrdues
dels rendiments del capital
mobiliari de l’any fiscal 2021.
És a dir, el que ha guanyat,
per exemple, el cobrament
de dividends o d’interessos
d’un dipòsit i el perdut amb
un bo. I si després d’això
continua havent-hi un saldo negatiu al capital mobiliari, per unes pèrdues molt
voluminoses en renda fixa,
aquesta pèrdua pot servir
per rebaixar l’import subjecte a impostos dels guanys

ros –que podien rebaixar-se
directament de la base imposable del contribuent– a
un màxim de 2.000 euros. I
el 2022 aquesta quantia s’ha
tornat a retallar fins a 1.500
euros anuals.
La declaració de la renda de
2021 porta, per tant, més impostos per a les rendes més
altes i la pèrdua d’una important font de deduccions,
precisament emprada de
forma majoritària també per
les rendes més elevades. El
moment de fer comptes amb
Hisenda pel passat exercici sí que deixa en qualsevol
cas una escletxa per rebaixar
la factura fiscal amb la compensació de plusvàlues amb
minusvalideses. I convé confirmar, com cada any, que les
dades que maneja l’Agència
Tributària són correctes i estan actualitzades, i repassar
les deduccions i bonificacions a què es té dret.

als 200.000 euros.
Són els tipus que s’apliquen a
la base imposable de l’estalvi,
en què s’han d’incloure els
rendiments del capital mobiliari (resultants de la venda
de bons, obligacions, lletres
del Tresor i instruments de
renda fixa, del cobrament
de dividends, de pagarés de
empresa, del rescat d’unit
linked o d’assegurances de
vida estalvi i invalidesa, interessos de dipòsits i comptes
corrents) i els guanys patrimonials (derivats de la venda d’accions, fons d’inversió,
ETF o sicavs i immobles). Cal
no oblidar qüestions com ara
que els fons d’inversió només
tributen per les plusvàlues en
el moment del reemborsament, no fent traspassos d’un
vehicle a un altre.

patrimonials, amb un límit
del 25%. És a dir, rebaixar
amb aquesta pèrdua el que
ha guanyat a Borsa. I si encara quedés saldo negatiu, se’n
pot disposar durant els quatre exercicis fiscals següents
per compensar rendiments
del capital mobiliari primer i
guanys patrimonials després.
De la mateixa manera, les
pèrdues de la venda d’unes
accions serveixen per compensar el guany de la venda
d’una casa i reduir així la
factura fiscal. Primer s’ha de
fer la compensació del que
ha guanyat i perdut entre
el que té la consideració de
guanys i pèrdues patrimonials, segons la naturalesa de
l’actiu. Si després d’aquesta
compensació encara resultés
un saldo negatiu, una pèrdua patrimonial, es podria
fer servir llavors per restar-la al guanyat amb dividends o títols de renda fixa
(rendiments del capital),
amb un màxim del 25%. Per
rebaixar, per tant, els rendiments del capital mobiliari, encara que no més enllà
d’aquest 25%.
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Empreses

Comptabilitat

Assegurances

Jurídic

Trànsit

Av. Gaudí, 45 - 08700 IGUALADA
info@bernadas-assessoria.com
www.bernadas-assessoria.com
Tel. 93 803 36 12 - 93 804 02 61
690 01 20 32
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Assessorament fiscal i laboral
Dret civil
Dret laboral
Dret penal
Dret administratiu
C/ Sant Martí de Tous, 2- baixos Igualada
t: 93 805 20 30 f: 93 803 56 03 legal@bufetfont.com
www.bufetfont.com

Gravamen de l’estalvi
La declaració de la
del 2021 inclou una
tat important en la
tació de l’estalvi que

renda
novetribuafecta

Plusvàlues i minusvalideses
La factura fiscal dels guanys
per la inversió i l’estalvi es
pot rebaixar amb les pèrdues
sofertes en l’exercici i també
amb les d’exercicis anteriors
que no s’hagin fet servir per
compensar plusvàlues. Així,
primer es compensen entre
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ros. Els tècnics d’Hisenda
critiquen que aquest tipus
de renda obligui a declarar,
“més encara quan el seu import total n’està exempt, i en
la majoria dels casos la declaració no suposarà ingrés
ni devolució, ja que no hi
haurà rendes subjectes a retenció”.

Treball i ERTE
A les rendes del treball també hi ha un canvi respecte a l’any anterior. El tipus
marginal màxim s’eleva del
45% al 47% per a rendes
superiors als 300.000 euros.
A més, totes les comunitats
autònomes tenen les seves
escales de la base liquidable
general, amb la qual cosa a
les rendes més altes el gravamen pot arribar fins al 54%.
En matèria laboral, 2021
serà també un exercici en
què els treballadors que estiguessin acollits a un ERTE
hauran de tenir en compte el
fet d’haver comptat amb dos
pagadors.
Estan obligats a presentar
la declaració les persones
que ingressin més de 22.000
euros d’un sol pagador i de
14.000 en el cas dels contribuents que tenen més de dos
pagadors i quan el segon hagi
abonat més de 1.500 euros.
Així, malgrat estar a ERTE ia
tenir per això menors rendes
de la feina, hi haurà obliga-

ció de declarar si els ingressos superen l’any els 14.000
euros, ja que s’haurà cobrat
de dos pagadors, de l’empresa i del SEPE. A més, hi
ha la possibilitat que la declaració surti a pagar, ja que
els pagaments del SEPE amb
prou feines tenen retenció.
També estan obligats a fer
la declaració de la renda els
receptors de l’ingrés mínim
vital, malgrat que aquesta
prestació està exempta en
un màxim d’11.279,39 eu-

Plans de pensions
Els plans de pensions individuals permeten des d’aquest
any una rebaixa fiscal màxima de 2.000 euros anuals
per les aportacions, davant
dels 8.000 euros del 2020.
I aquest límit es tornarà a
rebaixar, a 1.500 euros l’any
el 2022, segons els Pressupostos. Per exemple, segons
expliquen a Abante, un partícip que, tenint en compte
l’escala estatal, l’any passat
aportés 2.000 euros, amb
un tipus marginal del 19%,
rebria una devolució d’Hisenda de 380 euros. Però si
tingués un tipus del 47%,
el màxim, amb la mateixa
aportació, la devolució seria
de 940 euros.
La deducció permet, per
tant, un estalvi fiscal als contribuents amb rendes més
altes, sense oblidar que en el
moment de la tributació els
rendiments generats es graven com a rendes del treball,

a un tipus que pot assolir per
tant el màxim del 47%.
Criptodivises
Una altra de les novetats de
la declaració de la renda del
2021 té a veure amb les criptodivises. El guany patrimonial per la venda d’aquests
actius ja estava subjecte a
gravamen, però serà la primera vegada que el model
de la declaració inclogui un
apartat per identificar els
saldos de monedes virtuals,
que fins ara s’havien d’in-
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cloure a l’apartat genèric de
la resta de béns i drets de
contingut econòmic.
Aquest canvi en el model de
la declaració és un exemple
més dels esforços de l’Agència Tributària per prevenir el
frau amb criptomonedes. De
fet, si no es compleix l’obligació de declarar les transaccions amb criptodivises –al
marge de si hi ha guanys o
pèrdues–, la sanció pel deute
tributari pot arribar fins al
150%, segons expliquen des
de la consultora Tax Down.

MS ASSESSORS FISCALS
Serveis d’assessoria fiscal,
comptable, mercantil i laboral
Avinguda de la Generalitat nº10,
local 3 - Igualada
miquel@msassessors.info · 629 222 527
www.msassessorsigualada.com

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

ADVOCADA COMPTABLE
FISCAL TRIBUTARI
DECLARACIÓ RENDA 2021
spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36 Mòbil 698 08 71 02
c/Castellfollit, 3 Igualada

RENDA 2021
c/ Capellades, 31 baixos. 08700 - IGUALADA

TEL. 938042611
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economia i empresa
ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

La transició ecològica ens obliga a buscar noves fonts d’energia netes
i sostenibles, que no malmetin l’entorn i ens facin més resilients. Per
això avui hem presentat el Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre, un projecte d’alt valor estratègic.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

Elisabet Seuba
Directora i professora de l’acadèmia d’anglès New York Institute
www.elisabetseuba.com

L’anglès és imprescindible

L

Un equip humà d’una empresa que
el domini fa que aquesta sigui més
productiva i competitiva, això és imprescindible en el món globalitzat que
vivim. Les organitzacions empresarials necessiten expandir-se cap a nous
mercats, i les comunicacions són a nivell internacional. L’anglès ja no és “la
llengua del futur”, sinó “l’idioma universal” per excel·lència.

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Empreses que avancen:
Cal Blay suma cinc restaurants en plena crisi del sector per la pandèmia.
El grup, que dona feina a 250 persones, vol reforçar el negoci de menjar
preparat per a tercers.

“Cal que els nostres fills aprenguin
l’anglès com si fos català o castellà ”

’anglès és l’idioma que predomina al món econòmic, a
la investigació, a Internet...
I dominar-lo és viure plenament l’accés a fons de cultura. Les
millors oportunitats de treball requereixen el domini d’aquesta llengua, ja
que les noves tecnologies i negocis es
mouen en anglès, el qual és considerat el més important del món i l’eina
de comunicació global més utilitzada
per consolidar negocis empresarials.
El 55% d’empleats en empreses globals
necessiten usar-lo diàriament, 1/3 dels
llibres del món es publiquen en anglès,
el 75% de la bibliografia científica és en
anglès, el 80% dels usuaris d’Internet
s’hi comuniquen, i en canvi, només
un 26% de professionals el parlen i
escriuen fluidament. Per sort, ara hi
ha consciència d’aquesta situació, i els
joves l’estudien i aprenen millor, però
encara hi ha camí per recórrer.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

El coneixement d’aquesta llengua va
unit a competitivitat, innovació, creixement, millors oportunitats de negoci i exportacions. Un equip humà
que el domini es tradueix en un millor
rendiment de l’empresa. Però per tal
que l’aprenentatge de l’idioma sigui
eficaç, les persones han d’estar motivades i ser perseverants. Per aprendre
cal il·lusió, ganes, bons professors i
mètodes que combinin riquesa i qualitat de continguts amb flexibilitat i
interactivitat. Això ho fem al New
York Institute, i la persona que ve
aprofita al màxim perquè avui en dia,
del que patim tots plegats, és de manca de temps.
Com a conclusió, dominar l’anglès ja
no és un valor afegit, sinó un requisit
indispensable per a tothom, clau per
a l’èxit de les empreses. La capacitat
de comunicar-se de manera efectiva
en anglès marca la diferència entre el
fet de poder seguir progressant cap
als objectius marcats o bé acabar quedant-se fora del mercat.
Per tant, cal que els nostres fills
l’aprenguin com si fos català o castellà i que nosaltres, els grans, ens hi
posem també, perquè sigui a on sigui,
l’idioma al nostre lloc de treball és
imprescindible.

La actual inflación es de oferta, es decir, estructural. Se ha ido fraguando desde que los Bancos Centrales empezaron a inyectar anfetas.
A ello se sumó la rotura de las cadenas logísticas por el virus. Y se
suma la tensión generada por la situación en UCR. La política monetaria no sirve para apagar esta inflación

“Hi ha un concepte que pot ajudar a assolir
aquest l’objectiu de trobar talent:
L’Employer Branding”.
Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

El talent com a palanca de futur

T

ot i que la tecnologia sembla
que és la palanca més important per pensar en innovació
i propostes de futur amb la
incorporació, cada cop més freqüent,
de noves i millors tecnologies, des de la
nostra posició de consultors, cada cop
tenim més clar que és i serà el millor talent el que més i millor profit en traurà
d’aquesta tecnologia. I això no ha canviat, ni esperem que canviï en els propers
anys. I segurament el millor talent possible, no el tenim a costat de casa.
Si tenim clara aquesta premissa, la pregunta seria, què estem fent com a empresa, com a ciutat i també com a país
per tal d’atreure el millor talent internacional?
Si ens centrem a nivell d’empresa, hi ha
un concepte que pot ajudar a assolir
aquest objectiu: Employer Branding,
que no és més que una política interna,
a mig i llarg termini, que el que pretén és
retenir i atreure el millor talent, nacional
o internacional, possible. Hi ha estudis
que comenten que pot ajudar a reduir
un 28% la rotació de personal.

Hi ha alguns punts a tenir en compte
abans d’elaborar la teva política d’employer branding. Es parteix de la base
que l’empleat és el centre del teu negoci
i de moltes de les decisions que es prenen. Cal humanitzar la teva marca per
convertir-ho en una experiència única.
A més a més:
• Defineix l’aproximació. Estratègia i jugadors clau de l’organització
• Construeix una cultura forta. El 47%
dels demandants d’ocupació decideixen
en funció de la cultura i on és fonamental crear comunitats que vagin més enllà del lloc de treball. Quan s’assoleix,
s’aconsegueixen rendiments per sobre
del 50% de la mitjana
• Incorpora mètriques. Per mesurar si
estan assolint els objectius fixats
• Escolta les xarxes socials. Saber què diuen de la teva empresa i dels teus competidors
• Empodera els empleats. Escolta i incorpora totes les idees que aportin i que
puguin ser d’interès per l’organització.
Parlaran molt bé de l’empresa
• Comunica. Amb empleats contents, és
fàcil crear històries personals que seran
una gran palanca de comunicació per tal
d’atreure nous i millors candidats
Ens hi posem?
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#latevaveu

www.veuanoia.cat

És temps de Dharma... hi ha amor per totes i
tots... Avui integrant l’energia d’amor que rebo
abraçaria als semàfors...

Montserrat Argelich @montseargelich
Una cosa, com que ja és abril? Quina broma és
aquesta?

1

Nou atropellament al Passeig Verdaguer

recuperarà els mosPrats de Rei enamora a
3 Igualada
2 Els
sos d’esquadra de Trànsit
artistes d’arreu del món

Marina Francisco Culla @marinafcoculla
Han pasat mesos des de la brutal violació a una
nena a #igualada. Li van fracturar el crani, la van
desgarrar, va perdre la visió d’un ull....els
@mossos
no han detingut a NINGÚ. Silènci total, també
mediàtic..... quina ràbia em provoca.

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

#214 Miquel Vives

Ocell de foc @ocelldefoc_13

FOTO: Cesc Sales

Vaig néixer a Igualada el 7 d’abril del 1975.
Visc amb la meva parella, l’Adela, al barri
de Set Camins. Igualadí de tota la vida vaig
viure a Gràcia i a Sant Feliu de Llobregat
sense deslligar-me de la família (referents
en tot allò que faig) ni dels amics de la
ciutat.
Soc llicenciat en Física i tinc un màster
en Direcció de projectes. Em dedico
professionalment al desenvolupament i
a la implantació de software a mida per
a grans empreses, sobretot automoció
i administracions. Ara tinc l’honor de
ser regidor de Mobilitat, Sostenibilitat i
Promoció de la ciutat, feina que faig amb
passió i entusiasme.
Indepe, no gaire futbolero, conversador i rialler. Fan de la cultura de l’esforç i la
meritocràcia, m’agrada que les coses tinguin una raó i un motiu. Treballo sempre en
equip, les millores són sempre gràcies a la confluència de vàries accions.

Que bonica la @mostraigualada i la gent que la
fa possible! #mostraigualada

Pau Ortínez Martí @pauortinez
El punt de vacunació de l’Escorxador d’#Igualada tanca les seves portes. Un agraïment a tots els
professionals que han fet possible l’administració de 35.000 vacunes en aquest espai. A partir
d’avui, els adults poden anar a vacunar-se al seu
CAP i els infants, al CAP Anoia
ICS CatalunyaCentral @icscatcentral
S’amaga el sol de diumenge a Igualada. Ara entrarà la frescor i, com que diuen que serà una nit
freda per ser abril, ràpid cap a casa. On millor
sinó?... #igualada

pau corcelles @paucorcelles
Cada dia 16.000 persones marxem a treballar
fora d’Igualada i l’Anoia. Perquè hi hagi feina i
futur aquí.

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

Les zones verdes i parcs, les feines de valor afegit i les connexions amb el territori, fan
d’Igualada una de les millors ciutats per viure a Catalunya.

Quim @quimroca

#latevaveu

@bernatroca

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

@carmeetstu

@raycountry
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comarca

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

Espai patrocinat per

Els Prats de Rei atreu músics de tot el món: “Hem triat
viure aquí perquè ens ha enganxat la seva gent”
PRATS DE REI / NIA ESCOLÀ/
MAR MARTÍ/ACN

A

mb poc més de 500
habitants, Els Prats
de Rei és un municipi ubicat a la zona històrica
de l’Alta Segarra. No és un
poble turístic però, des de fa
uns anys, ha atret l’atenció
d’una desena d’artistes internacionals. És el cas de Michael League, un músic estatunidenc amb quatre premis
Grammy que va deixar Nova
York fa tres anys per anarhi a viure. Ha seguit els seus
passos la cantant portuguesa
Sofia Ribeiro, que fa dos
anys va comprar una casa
al nucli antic i ara està enllestint la reforma. Tots dos
coincideixen en què allò que
més els ha “enganxat” és la
gent: “Aquí la gent té alguna
cosa especial i hi ha un sentiment molt fort de comunitat.
A Nova York estava cansat de
lluitar per poder sobreviure”,
explica League.
Michael League és un compositor, productor i músic
estatunidenc que va arribar
fa uns quants anys a Prats
de Rei per causalitat. El 2013
havia de compondre una
simfonia per a la seva banda,
el grup de jazz fusió novaiorquès Snarky Puppy, i una
amiga seva que resideix en
aquest poble li va recomanar
que s’hi instal·lés una temporada. De seguida se’n va enamorar i, just abans de la pandèmia, va deixar enrere la
vida frenètica de Nova York,
va traslladar-s’hi a viure i va
muntar el seu propi estudi.
“A Nova York tenir una casa i
un estudi és impossible, hauries de ser bilionari per poder
fer una cosa així”. Michael
League explica en una entrevista a l’ACN que, deixant
de banda el tema econòmic,
allò que més el va “enganxar”
d’aquest municipi anoienc és
la seva gent. “Aquí la gent té
alguna cosa especial, tenen
orgull de ser d’aquí i cuiden
molt els seus convidats, la
terra, les empreses... hi ha un
sentiment de comunitat molt
fort i això a Brooklin no ho
trobes, tothom és anònim”,

La cantant Sofia Ribeiro al terrat de casa seva

Michael League tocant el piano

Michael League,
amb 4 premis Grammy, i la portuguesa Sofia Ribeiro són alguns
dels artistes que s’hi
han instal·lat
explica el músic. I afegeix:
“Aquí sento que formo part
d’una família”.
La cantant portuguesa Sofia
Ribeiro ha seguit els passos
de League i està enllestint la
reforma d’una casa del poble que va comprar-se fa dos
anys. “En Michael em va enviar les fotos d’una casa de
Prats en un moment en què
estava decidint si marxava
de Nova York o no”, explica
Ribeiro. Finalment va llançar-se a la piscina i fer un
canvi de vida. “De vegades
estem molt agafats a la idea
de viure en una ciutat per
les oportunitats que et dona,
però estic en un moment de
la vida en què prefereixo estar en un lloc tranquil, tenir
una casa espaiosa on poder
fer projectes i sentir el so dels
ocells en comptes del soroll
dels cotxes”, explica Ribeiro.
“La diferència amb Nova
York és abismal. Allà hi ha
molta gent, tot és molt competitiu i molt car i aquí, en
canvi, és al revés. Hi ha una
sensació molt gran de comunitat i, de cop, se t’obren
moltes oportunitats perquè
tot és més fàcil i tens més
ajudes”, assegura la cantant
portuguesa. Agraeix la bona
rebuda que han tingut per

part del poble i ho exemplifica així: “Sempre havia volgut
tenir un hort, però amb la
vida que porto, viatjant sempre amunt i avall, pensava
que seria impossible. Un dia,
però, en un sopar ho vam
plantejar i al cap de pocs dies
ja teníem l’espai. Ens havien
muntat l’’hort dels músics’ i
quan marxem la gent del poble ens el cuida”.
Ribeiro i League, però, no
són els únics que han apostat per Prats de Rei. Altres
productors i músics internacionals, sobretot d’Holanda,
també s’han comprat cases
al municipi i, tot i que no hi
viuen, hi passen llargues estades.

que participen activament
en la vida cultural del poble.
League ha fet diverses actuacions al municipi i, a més,
l’any passat va convertir Prats
de Rei en l’escenari mundial
del festival GroundUp Music
Festival, que habitualment se
celebra a Miami Beach. De la
seva banda, Ribeiro té previst crear una petita sala de
concerts amb capacitat per a
una cinquantena de persones
a la casa que està reformant i
també té la intenció de durhi a terme tallers. “Serà una
casa còmode per a viure i
treballar. No serà una casa
de vacances: serà una casa
per crear, per fer art i per fer
música”, explica Ribeiro.

Dinamitzar la vida cultural
del poble
El municipi s’ha beneficiat
de l’arribada dels artistes, ja

L’aposta pel nucli antic
Tots els músics internacionals que s’han establert a
Prats de Rei han apostat pel

REFORMA

nucli antic. Això ha estat
molt ben rebut per l’Ajuntament, ja que, segons explica
l’alcaldessa, Cristina Mas, “és
la zona que tenim més despoblada perquè tot són cases
velles que s’han anat degradant”. De fet, entre un 15 i
un 20% dels habitatges del
nucli antic estan desocupats.
Per això, Mas celebra l’aposta
que han fet els músics: “Són
cases que potser haurien caigut i ara estan en perfecte
estat”.
La cantant portuguesa Sofia
Ribeiro assegura que sempre
s’ha sentit “impressionada”
per “la màgia” que tenen les
parts antigues dels pobles:
“és com viure el passat”. A
més, considera que les ciutats
“ja no suporten més la pressió de tanta gent” i creu que
el fenomen del repoblament
ha vingut per quedar-se.

Nuestra
prioridad
eres TÚ
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El projecte de les Vies Blaves Barcelona es reforça amb el suport
del Govern de l’Estat
ANOIA / LA VEU

E

l secretari d’Estat de
Turisme del Ministeri
d’Indústria, Comerç i
Turisme del Govern d’Espanya, Fernando Valdés, la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail
Garrido, i el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals,
Pere Pons, han visitat aquest
matí el tram de la Via Blava
Anoia, que transcorre entre
Vilanova del Camí i Jorba i
que forma part del projectes
de les Vies Blaves Barcelona,
impulsat per la Diputació de
Barcelona.
Amb aquesta trobada es reforça el compromís del Govern d’Espanya, que el passat
mes de desembre va atorgar
4,5 milions d’euros al projecte dins de la convocatòria
extraordinària dels Plans de
Sostenibilitat Turística en
Destinació (PSTD) per a ens
locals finançats amb els Fons
Next Generation de la UE, a
través del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència
“España Puede” del Govern
d’Espanya.
Durant la visita, el secretari
d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern d’Espanya,

Fernando Valdés, ha conegut
com avança el projecte i ha
felicitat la Diputació de Barcelona per la qualitat i l’ambició del projecte, presentat
al ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per obtenir
finançament dels fons Next
Generation UE. La proposta
s’ha imposat entre més de 500
sol·licituds presentades a Es-

panya. «Els fons europeus ja
són una realitat i una aposta
transformadora per un model de turisme que aportarà
alternatives econòmiques al
territori, posant en valor un
patrimoni natural cultural,
gastronòmic i arquitectònic
únic a la província. Felicito la
Diputació i tots els alcaldes i
alcaldesses per la coordinació

en el disseny d’aquesta proposta, veritablement ambiciosa i transformadora. Catalunya ja ha captat 70 milions
d’euros de la primera convocatòria extraordinària de
Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació del ministeri, i aquest any podrà optar
a 75 milions d’euros més», ha
valorat Fernando Valdés.
De la seva banda, la diputada
de Turisme de la Diputació
de Barcelona, Abigail Garrido, ha afirmat que «el projecte Vies Blaves Barcelona
vol recuperar i posar en valor
el patrimoni natural i cultural al voltant del parc fluvial
més important de la província de Barcelona. Ho farà través de la creació i l’adequació
d’itineraris transitables per a
la pràctica del cicloturisme i
del senderisme entorn als rius
Llobregat, Anoia i Cardener».
La diputada ha destacat, a
més que «aquest projecte es
troba en un estat de maduresa
important a través de l’impuls
dels fons Next Generation»
Finalment, el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals,
Pere Pons, ha assegurat que
«aquest és un projecte ambiciós que aportarà riquesa al
territori i recuperarà espais
naturals idíl·lics i fràgils».

També ha volgut esmentar i
agrair la implicació del govern d’Espanya i els 4 milions
i mig d’euros dels Fons Next
Generation de la UE: «la collaboració entre administracions és essencial per portar a
terme aquest projecte i, per
tant, poder comptar amb els
ajuntaments, el consell comarcal, la Generalitat, el govern d’Espanya i la UE fa que
la suma permeti que les Vies
Blaves Barcelona tirin endavant i siguin una realitat de la
qual en podrem gaudir tots».
La visita s’ha iniciat amb una
reunió prèvia amb alcaldes i
regidors de la comarca i del
Consell Comarcal de l’Anoia
per parlar sobre el projecte
de les Vies Blaves Barcelona.
La reunió ha comptat amb la
presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; l’alcaldessa de Vilanova del Camí,
Noemí Trucharte; l’alcalde
de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miquel Juárez; el
president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier
Boquete; el conseller de Turisme del Consell Comarcal
de l’Anoia, Daniel Gutiérrez,
i el regidor d’Urbanisme de
la Pobla de Claramunt, Frederic Marí; entre d’altres representants municipals.

Emotiva retrobada de la confraria de la Vinyala en el 1r Memorial
Francesc Puertas
ANOIA / LA VEU

P

rop de 200 persones,
confrares, amics i familiars es van reunir
el dissabte 2 d’abril al restaurant Scorpia d’Òdena en un
acte homenatge a qui fou un
dels fundadors de la Confraria i confrare Major, Francesc
Puertas.
La Confraria de la Vinyala, ara
que la situació sanitària ja ho
permet, no va voler deixar passar més temps per organitzar
un acte, el primer Memorial
Francesc Puertas, per recordar, homenatjar i acomiadar
com es mereix en Francesc. I
la millor manera de fer-ho era
amb un bon àpat de vinyales.
En total es van cuinar 100 kg
de cargols, elaborats pels confrares cuiners; Aureli Rosa,
Rosa Maria Cuscó, Gela Castillo, Agustí Rabell, Montserrat Parera i Carme Monclús.

La cirereta dolça del dinar la
va posar el confrare pastisser,
Josep M. Guasch de la pastisseria Targarona amb unes
postres molt especials “bombons de vinyales”.
L’acte, però, a més de compartir
el bon àpat, va voler compartir
record, anècdotes, sentiments
cap en Francesc. Entre altres,
van intervenir Josep Manel Vivancos, fundador, junt amb en
Francesc Puertas de la Confraria de la Vinyala qui va recordar les ganes de fer que sempre
tenia en Francesc ja sigui en
l’àmbit professional com per
la Confraria. Va explicar que
mentre ell era president i en
Francesc Confrare Major van
estrènyer encara més els llaços
d’amistat, recorrent territori
per anar a tastar cargols arreu
i promocionat aquest producte gastronòmic genuïnament
anoienc, el cargol de vinya, a
les ràdios i en altres entitats

FOTO: Josep Balcells

gastronòmiques del país.
També van dedicar unes paraules els amics de Jove Cambra, entitat a la qual Puertas
hi estava també molt lligat.
Ramon Costa va destacar la
seva visió i actitud optimista i
entusiasta. També els amics de
Lleida i Martorell van elogiar

la figura del Francesc, atent
amb tothom i sempre engrescant a fer. I no podien faltar
les paraules dels més estimats,
la seva companya Montserrat
Carretero i el seu germà, Pep
Puertas qui, amb grans sentiments el van recordar, alhora
que van agrair tot l’escalf rebut.

La celebració també va permetre reiniciar amb l’activitat
pròpia de la Confraria de la
Vinyala. Així, es va investir
el nou Confrare Major, Joan
Mallafré. El president, Marià
Miquel li va posar la camisa i
el medalló que l’acredita com a
Confrare Major i seguidament
Mallafré va fer jurament de
fidelitat a la confraria. Mallafré, va agrair la confiança i va
manifestar la voluntat de continuar treballant i promovent
la vinyala.
Va cloure l’acte el president
de la Confraria, Marià Miquel qui va agrair als cuiners
confrares i tots els confrares
voluntaris l’organització i èxit
del primer memorial, tot desitjant poder reprendre l’activitat habitual de la confraria,
promocionant la tradició culinària d’aquest cargol i celebrant trobades com aquesta.
“Salut i Vinyales”
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La pèrdua de paisatge mosaic agroforestal els darrers 60 anys
propicia la propagació d’incendis forestals als municipis de
la província de Barcelona
ANOIA / LA VEU

A

mitjans del segle passat, el paisatge mosaic
de conreus, pastures i
boscos era el predominant als
municipis de la província de
Barcelona, però aquest model
s’ha anat perdent en favor dels
paisatges eminentment forestals. La gran fragilitat dels
nostres boscos va quedar demostrada l’estiu passat amb els
focs devastadors que van castigar la demarcació de Barcelona. Segons l’informe final de
la campanya 2021 del Pla d’informació i vigilància contra
incendis forestals de la Diputació de Barcelona, va ser «un
any molt difícil» ja que vam
veure cremar 244 focs que van
afectar una superfície total
de 1973 hectàrees. La primera dada és la pitjor registrada
del que portem de mil·lenni;
la segona, la tercera més alta
des del 1996. Les dues treuen
a la llum unes xifres alarmants
que conviden a la reflexió.
Com diu Jaume Minguell, el
màxim responsable de l’estratègia de prevenció d’incendis
forestals a la Diputació de
Barcelona, «els grans focs són
catastròfics per a les persones
que es troben al seu pas, i destrueixen propietats, camps de
conreu, animals, infraestructures i paisatges». Però també afecten negativament el
gran objectiu de mitigació del
canvi climàtic, ja que els incendis patits l’any passat han

Canvis en el mosaic agroforestal a la demarcació de Barcelona/ BCN SMART RURAL

reduït notablement la capacitat d’embornal dels boscos del
territori. Segons els experts,
els arbres cremats al 2021 a
la demarcació de Barcelona
haurien perdut la capacitat
de capturar una quantitat de
CO2 equivalent a la que emeten 2.000 cotxes al llarg de tota
la seva vida útil.
D’acord amb l’estudi “A prova
de foc” elaborat pel programa BCN Smart Rural, actualment, només 78 dels 311
municipis de la demarcació
gaudeixen d’un paisatge en
mosaic, el que representa un
25% del total, mentre que el

El retrocés del mosaic
agroforestal a favor
d’un paisatge basat en
masses arbrades contínues és generalitzat en
la majoria de municipis
de la província
nombre de municipis amb un
paisatge continu forestal ha
passat de 104 a 193, el que significa un augment del 84% en
seixanta-dos anys.
L’estudi ressalta que el retrocés del mosaic agroforestal a

favor d’un paisatge homogeneïtzat basat en masses arbrades contínues és generalitzat
en la majoria de municipis de
la província de Barcelona, fet
que incideix en les possibilitats de major propagació dels
incendis forestals.
Actualment, nou de les dotze
comarques barcelonines com
són el Berguedà, el Moianès,
Osona, el Bages, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme,
el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental, presenten un paisatge eminentment forestal. Les
tres restants, l’Alt Penedès i
l’Anoia encara preserven un

Canvis en el mosaic agroforestal a la comarca de l’Anoia/ BCN SMART RURAL

paisatge en mosaic, mentre
que el Barcelonès mostra un
paisatge urbanitzat.
Estudi dels darrers 10 anys
Aquest sisè Tastet de Dades BCN Smart Rural, titulat
“A prova de foc”, parteix de
l’anàlisi de l’estat del mosaic
agroforestal a la demarcació
de Barcelona per avaluar l’extensió real dels incendis forestals que es poden produir
en aquest territori. El treball
estudia la superfície forestal
gestionada realment sobre el
terreny en els darrers 10 anys
i comparteix dades de les comarques amb més ramats
pasturant als seus boscos per
esbrinar si aquestes pateixen
menys incendis.
Tots els agents implicats en la
gestió forestal i la prevenció
d’incendis forestals coincideixen en que les mesures preses
durant els mesos d’hivern són
cabdals per aturar els focs de
demà i es pregunten si les actuacions realitzades tradicionalment són suficients davant
l’amenaça que suposen els
grans incendis forestals. Així,
a mesura que l’escalfament
global incrementa la vulnerabilitat dels boscos mediterranis la pregunta és quines
solucions cal implementar per
garantir una bona preservació
del paisatge.
L’estudi constata que els municipis amb més superfície
incendiada en els darrers
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20 anys, tenen un paisatge
eminentment forestal: de les
16.494 hectàrees cremades en
aquests anys, 12.329 hectàrees es troben al bell mig d’un
paisatge forestal, mentre que
les poblacions que gaudeixen d’un paisatge en mosaic
només s’han incendiat 3.289
hectàrees i als municipis amb
paisatge agrícola, 732 hectàrees.
Actualment, la superfície forestal a la demarcació de Barcelona és de 514.000 hectàrees,
de les quals el 95% són de titularitat privada, un percentatge
que supera amb escreix el del
total de Catalunya, que és del
76%. Cal tenir en compte que
el 44% de la superfície forestal
de la província de Barcelona,
concretament 231.851 hectàrees, està inclosa en plans d’ordenació, mentre que la resta
no disposa de cap instrument
d’ordenació forestal.
D’acord amb l’estudi, la utilització dels boscos com a zones
de pastura extensiva per reduir així la quantitat de vegetació amb potencial combustible que s’hi acumula i obtenir
una conservació més durado-

ra, cal fomentar-la en la majoria de comarques. El 78% de
les explotacions en extensiu es
concentren a Osona i el Berguedà, dues de les comarques
que menys han patit l’abast de
les flames en els darrers vint
anys.
Entre el 2011 i el 2020, la Diputació de Barcelona ha gestionat prop de 14.500 hectàrees
a través de les Associacions de
Propietaris Forestals. Per comarques, el Bages, amb 4.406
hectàrees gestionades, és en la
que s’hi han efectuat més treballs, fet que s’explica per ser
la que ha patit més incendis i
més superfície forestal afectada en els darrers vint anys.
Actualment, la Diputació de

Barcelona prioritza la gestió
forestal en les zones definides
com a Àrees de Gestió Prioritària (AGP) creades amb l’objectiu de garantir a curt i mitjà termini que tots els boscos
situats en àmbits d’elevat risc
d’incendi estiguin gestionats
i preparats per a fer front als
grans focs. En aquestes àrees
s’hi promou la ramaderia extensiva mitjançant acords de
pastura amb els propietaris i
els pastors i ramaders locals.
Fomentar la ramaderia extensiva
L’estudi de les dades referents
a la relació entre el paisatge
en mosaic i la incidència dels
incendis forestals ha permès
veure amb claredat la importància de la gestió dels boscos
i el foment de la ramaderia extensiva, ja sigui dins del bosc o
en zones de pastura, que contribueixen a limitar-ne la seva
propagació.
El treball també ha posat de
relleu la pèrdua progressiva de
mosaic agroforestal en els darrers cinquanta anys, l’existència d’uns boscos molt extensos
i poc gestionats, i una presèn-

cia de ramats en extensiu que
es concentra sobretot en una
zona molt concreta del territori com és Osona i el Berguedà. La resta de comarques
no compten amb prou vaques,
ovelles i cabres per garantir la
preservació del seu paisatge.
L’origen de les dades
Per a la realització de l’informe s’ha estudiat com ha canviat el paisatge en els darrers
seixanta anys a partir dels mapes de cobertes del 1956 i del
2018, relacionant la superfície
agrícola amb la superfície forestal de cada municipi creant
un nou indicador anomenat
Índex de mosaic. Aquest marcador ha permès determinar

el tipus de paisatge predominant a cada municipi al llarg
dels anys i ha estat molt útil a
l’hora de valorar l’estat de salut
del mosaic agroforestal al territori.
Per calcular aquest índex s’han
tingut en compte tres situacions:
- Quan la superfície forestal
és el doble que l’agrícola, considerem que el municipi té un
paisatge
predominantment
forestal. En aquest cas, l’índex
presenta valors inferiors al

33,33%.
- Quan la superfície agrícola és
el doble que la forestal, considerem que el municipi té un
paisatge
predominantment
agrícola. Aquí l’índex dona valors superiors al 66,67%.
- Quan l’índex presenta valors
entre el 33,33% i el 66,67%,
considerem que el municipi
té un paisatge en mosaic; és a
dir, gaudeix d’un bon equilibri
entre l’extensió dels seus espais
agrícoles i els forestals.
És important destacar que els
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municipis amb una superfície
urbanitzada superior al 60%
entren dins la categoria de
“paisatge urbanitzat”. Per analitzar l’extensió real dels incendis forestals a la demarcació de
Barcelona, s’han fet servir les
bases cartogràfiques d’incendis
forestals de la Generalitat de
Catalunya per als anys 20012018 i s’han completat amb
les dades del Pla d’informació
i vigilància contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona per als anys 2019-2021.

Molts boscos i poc gestionats

La superfície forestal a Catalunya és de 2.074.390 hectàrees. D’aquestes, el 76% són
de titularitat privada.
Només el 32% de la superfície forestal està inclosa en
plans d’ordenació; concretament, 657.560 hectàrees.
És a dir, 1.416.831 hectàrees
no estan planificades per cap
instrument d’ordenació forestal.
La superfície gestionada realment sobre el terreny és

molt inferior a la superfície
ordenada: entre el 2011 i el
2020, només s’ha actuat en el
28% dels boscos de Catalunya.
Concretament, s’han fet treballs en 369.875 hectàrees.
La comarca catalana amb més
percentatge de superfície arbrada gestionada és la Selva,
amb un 74%. La segueixen el
Gironès, 60%; el Bages, 58%;
l’Alt Empordà, 56%; i el Baix
Empordà, 54%.
En valors absoluts, la comar-

ca catalana on s’han efectuat més treballs forestals és la
Selva, amb 52.380 hectàrees
gestionades. La segueixen el
Bages (33.098 ha), l’Alt Empordà (27.925 ha), el Berguedà (25.205 ha) i Osona
(24.117 ha).
El motiu pel qual la Selva o
l’Alt Empordà tenen molta
superfície gestionada és que
es tracta de comarques molt
actives en temes d’espelagrinatge i lleva de suro.
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Es perd la totalitat de
la collita d’ametlla de la
comarca pel fred
CONCA / LA VEU

L

’onada de fred que ha
patit Catalunya, que ha
comportat que s’hagin
registrat els dies d’abril més
freds dels darrers 30 anys,
també ha afectat la comarca de l’Anoia que ha tingut
unes temperatures completament anormals per l’època de
l’any.
Segons els registres meteorològics durant les nits de
dissabte, diumenge i dilluns
les temperatures de la Conca
d’Òdena van baixar per sota
dels zero graus a la majoria de
casos, l’estació meteorològica
d’Òdena va donar un registre
de tres nits seguides per sota
els dos graus negatius, donant
el punt màxim negatiu la nit
de dissabte a diumenge amb
una mínima de -4,8º.
Aquestes gelades han afectat
la majoria de conreus de la
Conca d’Òdena, tot i que el
cultiu més perjudicat ha estat el de l’ametller, tot i que

també hi pot haver una afectació important d’arbres fruiters, alguns cultius extensius
com el colze o els productors
d’horta.
Els pagesos de Sant Martí de
Tous calculen que pràcticament han perdut la totalitat
de la collita d’ametlla d’enguany. Es dona la circumstància que aquest serà el
tercer any consecutiu que es
perdrà la collita d’ametlles
a la comarca degut a què les
varietats d’ametllers floreixen abans d’hora a causa del
canvi climàtic (alguns estudis
afirmen que la floració dels
ametllers s’ha avançat 20 dies
en els darrers 40 anys), aquest
fet comporta que les glaçades
tardanes siguin devastadores
per aquest tipus de cultiu.
Fins d’aquí a uns dies l’associació de productors de la Conca d’Òdena no sabrà exactament fins a quin grau hauran
afectat aquestes gelades, però
les primeres previsions no
són gens optimistes.

El Consell Comarcal de l’Anoia
promociona el territori
COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia, mitjançant l’ens
Anoia Turisme i amb
el suport de la Diputació de
Barcelona, està promocionant
aquesta primavera el territori en diferents fires de l’àmbit
turístic. Aquesta iniciativa de
promoció es desenvolupa dins
del programa Paisatges de
Barcelona, que impulsa l’ens
provincial per a la promoció
de l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona.
Així doncs, el Consell Comarcal ha estat present, del
10 al 12 de març, al B-Travel
celebrat a Fira de Barcelona i,
properament, estarà també al
Mercat del Ram de Vic, entre
els dies 8 i 10 d’abril, i a Expovacaciones, a Bilbao, del 6 al 8
de maig.
El conseller de Turisme, Dani
Gutiérrez, destaca que “el fet
de promocionar-nos sota la
marca ‘Paisatges de Barcelona’ ens atorga un actiu molt
rellevant a l’hora d’explicar a

fora qui som, on som i allò
que podem oferir” i apunta
que “el fet d’anar a aquestes
tres fires ens permet difondre els atractius de l’Anoia
a un públic alhora de l’àmbit català i de proximitat, de
l’àmbit estatal i de l’àmbit
internacional”. Gutiérrez afegeix que “som una comarca
amb paisatges atractius, bona
oferta d’allotjament i gastronomia, història, tradició i
esdeveniments interessants;

en conjunt tenim valors molt
favorables per atraure turisme i aquestes fires són uns
aparadors privilegiats per donar-nos a conèixer”.
En aquesta mateixa línia
d’impuls turístic del territori, el passat mes de gener el
Consell Comarcal també va
estar present a l’estand de Paisatges de Barcelona a la fira
FITUR de Madrid, una de les
més rellevants del panorama
internacional.
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En marxa el concurs de cartells
de la Festa Major
d’Òdena 2022
ÒDENA / LA VEU

U

n any més l’Ajuntament d’Òdena convoca el concurs per
participar en el disseny del
cartell de la festa major. Hi
poden participar totes les
persones majors de 12 anys
iel termini de presentació comença el 28 de març i s’acaba
el 7 d’abril de 2022 (ambdós
inclosos)
El treball que es presenti,
cal que sigui original, inèdit
i haurà d’incorporar el text
següent: Festa Major d’Òdena 2022. S’ha de fer en un
suport A3, sentit vertical i
es podrà utilitzar qualsevol
tècnica de dibuix o pintura,
mixta, muntatge fotogràfic o
disseny digital.
El jurat estarà format per
persones del món educatiu,
sociocultural i artístic qui
valoraran l’originalitat i disseny, el treball i l’elaboració i
la qualitat artística, i premiaran el treball guanyador amb
120€.
Els treballs s’hauran de presentar sense signar al taulell d’entrada de la Biblioteca
l’Atzavara d’Òdena, com a
màxim el dia 7 d’abril, amb
un sobre adjunt amb les dades i un formulari d’autorització de l’ús de les imatges.

37

El projecte “embelliment de vies i zones verdes”,
inclòs en un pressupost participatiu, ja és un fet
ÒDENA / LA VEU

L

’ajuntament
d’Òdena ha finalitzat aquest
mes de març el projecte
d’embelliment de vies i zones
verdes als diferents nuclis del
municipi, un projecte que els
veïns i veïnes del poble van
escollir en el primer procés
de participació ciutadana que
l’ajuntament d’Òdena va convocar.
A l’estiu de l’any passat, al juliol 2021, l’Ajuntament va fer
una crida als odenencs majors de 16 anys a votar, mitjançant una butlleta o a través
del web municipal Odena.cat,
per algun dels 4 projectes que
s’havien consensuat amb tots
els grups municipals i recollit
de peticions d’associacions

del municipi per destinar-hi
un pressupost de 10.000 euros; embellir les zones verdes
i vies del municipi, millorar
els parcs, instal·lar un parc de
cal·listènia a la zona exterior
del Pavelló Mestre Vila Vell
o especialització dels equipaments informàtics de la Biblioteca l’Atzavara.
Amb un 55,5%, el projecte
guanyador va ser l’embelliment de zones verdes i vies
del municipi. Així, les actuacions realitzades han estat: a
l’avinguda Manresa d’Òdena
nucli, a la jardinera existent
s’ha fet renovació i plantació
de vegetació i planta aromàtica als extrems del parterre, a
la base estesa de capa d’escorça de pi per mantenir la humitat de la terra i instal·lació

de nou sistema de reg. També
al carrer La Línia del barri de
Sant Pere i al carrer Major de
l’Espelt s’han instal·lat unes
torretes, amb varietat d’espècies vegetals i diferents calen-

daris de floració.
La voluntat de l’equip de govern és poder tornar a convocar a la ciutadania en un
nou procés de participació
aquest 2022.

La biblioteca d’Òdena participa al projecte WelcomeBIB, un projecte d’inclusió i integració social
ÒDENA / LA VEU

L

a biblioteca municipal
l’Atzavara d’Òdena s’ha
adherit al projecte WelcomeBIB, que vol millorar
l’acollida i inclusió dels infants
i joves migrats sols que arriben a Catalunya i que té per
objectiu que les biblioteques
públiques esdevinguin espais
de benvinguda a la comunitat
local i que disposin d’un marc
d’actuació i de recursos per
oferir serveis als joves migrats.
La d’Òdena ha estat una de les
cinc escollides l’any 2021 per
tirar endavant una de les activitats del projecte, un taller
de música rap que es va dur a
terme el juliol de 2021.

L’activitat va durar cinc dies
durant els quals els talleristes
van ajudar els joves participants a conèixer les tècniques

d’escriptura, de locució i gravació de la veu i la posada en
escena característics d’aquest
tipus de música. El resultat es

pot veure en el vídeo ‘Canviem el món’, en què els joves rapegen sobre la seva experiència com a persones migrades.
Aquest 2022 la biblioteca L’Atzavara seguirà dins del projecte WelcomeBIB amb noves
activitats adreçades als joves.
El projecte WelcomeBIB, que
va començar el 2019, l’han
impulsat la Direcció General
de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de
Cultura, conjuntament amb
la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i el Consorci
de Biblioteques de Barcelona.

Transformem el sol,
il·luminem el futur.
Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa.
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.
Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic
C/ de Ripoll, 31 Vic T. 93 889 00 26
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09
www.friotex.com
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Comencen les obres de remodelació de El PSC de Montbui entra
una petició al Parlament per
l’entorn del carrer Anselm Clavé
reclamar Pediatria al CAP

MONTBUI / LA VEU

A

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

MONTBUI / LA VEU
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cament (cal tenir en compte
que actualment s’ha d’aparcar
en zones poc habilitades i al
costat de la vorera de forma
lineal, cosa que comporta que
es disposin de poques places
d’aparcament).
La remodelació i millora de
l’entorn del carrer Anselm
Clavé té un cost de gairebé
130.000 euros, i és una obra
finançada en la seva major
part amb subvencions de la
Diputació de Barcelona. Es
preveu que les obres durin
dos mesos. L’empresa adjudi-

catària és Asetic S.L i el projecte i la direcció d’obra va a
càrrec d’Enginyeria Lliró i
Associats S&L.
La realització de les obres
provocarà afectacions puntuals i diverses restriccions
en els accessos a la zona, dels
quals s’anirà informant puntualment als veïns i veïnes a
través de la corresponent senyalizació de les obres i també a través de la pàgina web
municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui.

Oberta la concessió per a l’explotació
del restaurant-refugi de la Tossa

l’atenció pediàtrica una situació absolutament anòmala i
insuficient”.
El PSC de Montbui considera
urgent que el CAP del municipi recuperi la Pediatria per
evitar que les famílies hagin
d’anar fins a un altre municipi
per visitar els seus fills i filles.
Des del grup socialista recorden que “des de finals d’any
estem treballat amb diferents
entitats i moviments veïnals
perquè les nostres Reclamacions siguin ateses. Amb la presentació de la reclamació al
Parlament, amb el nostre diputat Jordi Riba, esperem fer
pressió per restablir el servei
com més aviat millor. Treballem sempre per Montbui i la
seva gent”. La petició serà debatuda i votada al Parlament
les properes setmanes i és la
manera de fer pressió a la Generalitat perquè actuï.

Es renova l’adhesió al pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia

MONTBUI / LA VEU

F

ins el proper 27 d’abril
(inclòs), es poden presentar sol·licituds per
optar a la concessió administrativa per a l’explotació del
restaurant-refugi de La Tossa
de Montbui, que licita el Consorci La Tossa de Montbui
(ens format per la Fundació
La Tossa i per l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui).
Aquesta concessió, que s’atorgarà per un termini màxim de
cinc anys (amb dos més prorrogables si s’escau), inclourà
un petit cànon econòmic que
haurà de satisfer mensualment l’adjudicatari. En el plec
de clàusules també s’estableix
que l’empresa adjudicatària
haurà de prestar el servei de
restaurant tots els mesos de
l’any, de divendres a diumenge com a mínim, i garantint el
servei d’esmorzars, dinars i sopars els divendres i dissabtes i
també el d’esmorzars i dinars,
com a mínim, els diumenges.
Val a dir que l’adjudicatari
haurà d’encarregar-se també

l grup municipal del
PSC de Santa Margarida de Montbui ha
presentat una Proposta de
Resolució al Parlament de Catalunya per recuperar la Pediatria que s’ha tret del CAP del
municipi, fet que obliga les
famílies a anar a Vilanova del
Camí per visitar els seus fills
i filles. La petició ha estat registrada pels regidors Miguel
Àngel Leiva, Silvia Latorre i
Sheila La Torre, acompanyats
del diputat socialista per
l’Anoia, Jordi Riba.
El primer secretari de l’Agrupació del PSC de Montbui,
Miguel Leiva, recorda que
“amb més de 2.000 nens i
nenes que necessiten aquest
servei no podem quedar-nos
de braços plegats i haver de
desplaçar-nos a Vilanova
per a les visites mèdiques. El
desplaçament que els veïns i
veïnes de Santa Margarida de
Montbui han de fer en aquest
moment fins a Vilanova
que atén centralitzadament
el servei de pediatria de la
Conca d’Òdena és de més de
7km, sent la centralització de

MONTBUI / LA VEU
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del servei de neteja del refugi-restaurant, d’acord al que
s’estableix en l’esmentat plec.
Les persones/empreses interessades poden rebre més informació sobre les condicions
de la licitació, termini i requisits, trucant a l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui
(93 803 47 35). El plec amb la
licitació es podrà consultar a
través de la pàgina web municipal www.montbui.cat.
Cal recordar que el restaurant-refugi de La Tossa de
Montbui va estar en funcionament des de l’any 2013 i fins

l’arribada de la covid-19 de
forma regular. Els efectes de la
pandèmia, molt importants en
l’àmbit de la restauració, van
impossibilitar que es poguès
restablir el servei durant els
darrers mesos.
Des del Consorci La Tossa es
vol que l’oferta gastronòmica
derivada de la reobertura del
refugi-restaurant pugui rellançar un espai amb un gran
potencial turístic, i que també
és referent a la Conca d’Òdena
com a espai d’interès cultural,
geològic, esportiu, religiós,
mediambiental i històric.

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
ha renovat l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia,
que a Catalunya compta amb
el suport de més de 700 municipis.
En un text firmat per l’alcalde,
Jesús Miguel Juárez, s’especifica la voluntat dels municipis
adherits al Pacte de viure tots
“en ciutats i pobles descarbonitzats i resilients amb accés a una energia assequible,
segura i sostenible” el 2050.
Així mateix, se subratlla el
compromís de dur a terme
quatre accions per contribuir
en l’avenç cap a descarbonització. En primer lloc, cal
establir objectius a mitjà i
llarg termini, coherents amb

els objectius de la UE, per
aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. En segon lloc,
cal implicar la ciutadania, les
empreses i administracions
a tots els nivells en la implementació d’aquesta visió.
Seguidament, s’ha de crear
un pla d’acció per assolir els
objectius. Finalment, cal fer
xarxa amb altres alcaldes i alcaldesses i líders locals.
El Pacte de les Alcaldies pel
Clima i l’Energia renova i
amplia l’ambició climàtica
europea i inclou accions de
mitigació, adaptació i resiliència, i transició justa, sota
un mateix paraigua en una
sola iniciativa i constitueix el
corrent principal del moviment europeu que involucra
les autoritats locals i la seva
ciutadania en la lluita contra
el canvi climàtic.
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Inscripcions obertes a to- Es presenta un projecte Next
tes les activitats del cicle Generation per a restaurar el riu
Anoia i la riera de Carme
Eduquem en Família
VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

S

’han obert les inscripcions per al cicle de xerrades Eduquem en Família. El cicle inclou tres sessions
adreçades a famílies i organitzades per les AFA’s dels centres
educatius i l’àrea d’Educació
de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí. La iniciativa compta
amb el suport de la Diputació
de Barcelona, que mitjançant el
programa de suport a la funció
educativa de les famílies ofereix als municipis.
Aquestes xerrades, s’oferiran
en un model híbrid i es podran seguir forma telemàtica
o de forma presencial en diferents equipaments del municipi. L’objectiu és facilitar
la conciliació familiar sense
perdre la possibilitat que les
famílies es trobin, creïn xarxa
i es comparteixi sobre l’educació dels fills i filles. En tots dos
casos, caldrà inscriure’s al web
municipal www.vilanovadelcami.cat
La primera xerrada: “Educar
i no cridar” donarà eines per
gestionar amb serenitat situacions de la vida quotidiana:
quan els fills o filles no ens fan
cas, quan fan rebequeries o
quan no col·laboren... L’educadora i sociòloga Alba Castellvi
ens proposarà idees pràctiques i senzilles per resoldre
diverses situacions. La xerrada tindrà lloc el 26 d’abril, de
18:00 a 20:00 h, de forma telemàtica i es podrà seguir en
directe des de l’Espai Jove Can
Muscons.
La segona activitat, “La neurociència ens ajuda: eines per

ajudar els fills i filles a créixer” es durà a terme en dues
sessions els dimarts 17 i 24 de
maig, de 18:00 a 20:00 h. De
la mà d’Albert Soler, expert en
intel·ligència emocional i en
neuroeducació, oferirà eines
per a millorar la comunicació
i les relacions en l’àmbit familiar, a partir de la informació
que ens dona la neurociència.
L’objectiu, crear un clima favorable que ajudi positivament
al creixement dels infants i
permeti que pares i mares
gaudeixin del seu rol com a
tal. Aquesta, també s’ofereix
de forma telemàtica i es podrà seguir en directe a l’Edifici
d’Entitats.
La tercera proposta, sota el
títol “Ens organitzem i utilitzem dispositius per aprendre
i jugar” pretén promoure la
reflexió sobre l’ús correcte de
les pantalles. Es farà a partir
de casos concrets que puguin
viure les famílies i de la informació que es disposa des de
la psicologia infantil, la pedagogia familiar i la neuroeducació. La sessió anirà a càrrec
de la mestra i pedagoga Anna
Ramis el 7 de juny de 18:00
20:00 h, de forma telemàtica
o en directe des del Centre
Cívic del barri de la Pau.
Des de l’àrea d’Educació de
l’Ajuntament i les associacions de famílies de les escoles
Joan Maragall, Marta Mata,
Pompeu Fabra i l’Institut Pla
de les Moreres animen a les
famílies a participar i a inscriure’s a les activitats que
presenten de forma conjunta.
Doncs l’educació, afirmen, és
cosa de tots i totes.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

E

l passat mes de març,
una agrupació d’entitats liderada per l’ajuntament de Vilanova del Camí,
va presentar un projecte de
restauració ecològica del Riu
Anoia i la Riera de Carme a
la convocatòria de fons europeus Next Generation. L’objectiu del Projecte, batejat
amb el nom de FLOWANOIA, és la restauració ecològica
per a millorar la continuïtat
d’un important tram del riu
Anoia i de la Riera de Carme
afectat per la fragmentació
(barreres) i degradació de les
seves riberes.
La recent Estratègia de Biodiversitat de la UE, té com a
finalitat la recuperació de la
continuïtat fluvial de 25.000
km de rius europeus d’aquí al
2030, objectiu amb el qual el
Projecte FLOWANOIA contribuiria de forma directa en
un tram continu del riu Anoia i la riera de Carme, a través
de l’actuació en 6 barreres.
Les alternatives per a la recuperació de la continuïtat
fluvial són la permeabilització d’aquelles barreres en ús,
perquè deixin d’actuar com a
barreres per a la fauna, i l’eliminació de les que estan en
desús, restaurant el flux d’aigua, sediments i nutrients.
També es proposen actuacions de restauració de la vegetació de la ribera que, sumats
a les accions en barreres, suposarien també una reducció
del risc d’inundació.
Restauració de rius, una prioritat de la Unió Europea
Aquest projecte donaria res-

posta a una de les problemàtiques més greus dels rius
europeus; la seva enorme
fragmentació causada per
infinitat de barreres, algunes
en ús i altres en desús, que limiten el moviment de fauna,
sediments i nutrients.
El Projecte europeu AMBER,
ha conclòs que als rius Europeus hi ha 630.000 barreres
inventariades, una barrera
cada 1,7 quilòmetres de riu,
mentre que la World Fish Migration Foundation (Fundació Mundial per a la Migració
de Peixos) estima que el total
de barreres podria ascendir a
les 1.200.000, ja que moltes
petites barreres, com ara petites rescloses abandonades o
guals, no estan incloses a l’inventari europeu.
Agrupació d’entitats locals,
ambientals i universitat.
Com dèiem, la iniciativa la
impulsen l’agrupació de 8 associats, liderats per Vilanova

del Camí. Aquests socis són
els ajuntaments de la Pobla
de Claramunt, La Torre de
Claramunt, Carme, Orpí i
Capellades; l’entitat ambiental d’àmbit estatal AEMS-Ríos con Vida, dedicada a la
restauració de rius; i la Universitat Politècnica de València (UPV). El projecte també
tindria el suport del grup de
recerca FEHMlab de la Universitat de Barcelona i la seva
presentació ha comptat amb
la col·laboració del biòleg
anoienc Robin Corrià.
El projecte FLOWANOIA
s’ha presentat a la convocatòria Restauración de ecosistemas fluviales y reducción
del riesgo de inundación en
entornos urbanos españoles
a través de Soluciones basadas en la Naturaleza, a través
de la Fundación Biodiversidad, fundació depenent
del Ministeri de la Transició
Ecològica de l’Estat.

Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
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Iniciativa conjunta del Consell d’InVallbona premiarà els
fants i la regidoria de Benestar Animal participants de la gimcana turística pel municipi
amb vinagre de mel
l passat 30 d’abril els
PIERA / LA VEU

E

consellers i conselleres del Consell d’Infants de Piera van convidar
a la seva sessió plenària a la
regidora de Benestar Animal, Montse Porras. Li volien
explicar el projecte que han
iniciat per a la recollida d’aliments i material per a les protectores d’animals de la zona.
La regidora es va mostrar
encantada amb la iniciativa
i els va explicar amb quines
dificultats es troben les associacions i entitats que es dediquen a tenir cura dels animals
del carrer i abandonats. Els va
dir quin tipus de material és
el que més necessiten i com
funcionen gràcies al voluntariat de les persones que s’estimen els animals.
Entre tots van pensar quina
seria la millor manera de fer
la campanya de recollida i
van arribar a la conclusió que

VALLBONA D’A. / LA VEU

A
podrien treballar conjuntament, ja que des de la regidoria de Benestar Animal es vol
organitzar una fira de l’adopció en el mes de maig. Aquell
dia podrien acabar de fer la
recaptació i tot el que recaptessin des del Consell es podria lliurar a les entitats que
participessin en la fira.
Durant el mes d’abril els in-

fants del consell acabaran de
donar-li forma al projecte:
com faran la difusió, quins
seran els punts de recollida, si faran activitats paral·leles per a recollir diners,
com participaran en la fira,
etc. Una feina que els motiva perquè tots estan conscienciats vers el bon tracte als
animals.

S’obren les inscripcions per a un curs
de premonitor de lleure
PIERA / LA VEU

D

es de la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Piera s’ha
impulsat un curs de premonitor de lleure per al jovent
del municipi amb una edat
compresa entre els 14 i els 17
anys. La formació tindrà un

preu d’inscripció de 15 euros
i es durà a terme a l’Institut
Escola Piera els dies 11, 12,
13 i 14 d’abril.
El curs de premonitor/a és
un curs introductori al món
del lleure i l’esport des de la
vessant educativa, adreçat a
joves que volen participar,
col·laborar o ajudar en acti-

vitats d’educació en el lleure.
D’aquesta manera, l’alumne
entendrà què suposa realitzar aquesta feina i coneixerà
alguns recursos i eines bàsiques.
Les inscripcions al curs es poden fer a través d’aquest enllaç. Per a més informació, cal
trucar al telèfon 667 998 936.

partir del 14 d’abril
els participants que
completin la gimcana
digital ‘Bandolers a la recerca
del tresor’ de Vallbona d’Anoia
tindran com a premi una ampolla de vinagre de mel elaborat artesanalment al municipi.
L’activitat que impulsen l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia,
Anoia Turisme i la Diputació
de Barcelona, i dissenyada
per Gymkana digital turística,
porta per subtítol ‘Una aventura per conquerir en família!’ i proposa 12 enigmes per
resoldre en 70 minuts en un
reconegut d’1,1 quilòmetres
que permeten descobrir molts
indrets del municipi.
Els participants es traslladaran al segle XVI i tindran com
a objectiu unir-se a un grup de
bandolers catalans llegendaris.
La gimcana arrenca davant de
l’edifici de l’Ajuntament i per
participar-hi cal entrar a una
pàgina web que proporciona
instruccions, pistes i un mapa,

i està disponible en català i en
espanyol. Només cal disposar d’un dispositiu mòbil per
anar escanejant els codis QR
que apareixen als cartells de
l’activitat. El recorregut passa
per Cal Bayona, el safareig,
Casa Creus, Ca la Viuda, Ca
l’Americano, Cal Pons, Cal
Mora, Cal Sabaté, l’església i el
camí ral.
Els 300 primers participants
que ensenyin la pantalla final,
que demostra que han superat
la gimcana digital, a un dels
tres bars de Vallbona d’Anoia; Cal Saumell, bar La Brasa
i Ka la Piscina, obtindran com
a obsequi una ampolla de 250
ml de vinagre de mel elaborat
artesanalment per D’Melis.
Els artesans vallbonencs de
D’Melis fa molts anys que es
van establir a Vallbona d’Anoia, on elaboren sobretot aiguamel i el vinagre de mel i
patés. En concret, el vinagre
de mel o melagre s’obté de la
fermentació de la mel i el pollen i s’elabora artesanalment i
de forma biodinàmica.

El PP anoienc assisteix al
Congrés Extraordinari a
Sevilla

Aquest mes d’abril, comprar a Piera
té premi
PIERA / LA VEU

A

mb la voluntat de fer
vila i potenciar el comerç de proximitat,
l’Associació Piera Comerç i
Serveis ha posat en marxa
una campanya per incentivar les compres al municipi.

Aquesta consisteix en el sorteig d’un pac anomenat ‘Escapades autèntiques’ que inclou més de 180 experiències
a Catalunya per a una o dues
persones.
Poden participar en aquest
sorteig totes les persones que
del 4 al 22 d’abril facin com-

pres superiors als 20 euros en
els establiments associats. Només hauran de dipositar el tiquet de compra amb les seves
dades en les urnes que trobaran en els mateixos comerços.
El sorteig es farà el dia 23
d’abril, durant la celebració de
la Fira del Sant Crist de Piera.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

PIERA / LA VEU

E

l representant a la comarca de l’Anoia i actual regidor a l’Ajuntament de Piera, Francisco
Ibáñez, va ser present al Congrés a Sevilla com a compromissari.
En aquest congrés va ser elegit com a president Alberto
Núñez Feijóo amb el 98,35%

dels vots dels compromissaris.
Ibáñez està convençut que el
PP a la comarca de l’Anoia,
remuntarà posicions i traurà
representació a la capital de la
comarca així com a la majoria
de poblacions, i diu que s’obre
una nova etapa de reptes i d’illusions per tractar d’encarar i
donar solucions al conjunt de
famílies, empreses i autònoms
de la comarca.
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S’obre un procés
El codi de conducta dels càrrecs electes
participatiu per escollir es va presentar en el darrer ple
el nom del nou espai jove
CAPELLADES / LA VEU

C

ontinuem amb la imminent obertura de
l’equipament jove a Capellades! El següent pas serà
decidir el nom, per això es realitzarà un procés participatiu
on tothom podrà dir la seva.
Aquest nom serà l’oficial i serà
la base per tal de definir la línia
gràfica de l’espai.
El procés participatiu es durà a
terme en dues fases:
A la primera, amb participació
lliure, tothom podrà proposar
diferents noms de manera anònima. Per això, caldrà omplir
una butlleta indicant la proposta per l’equipament i fer-la arribar a la Biblioteca El Safareig, o

bé a les consergeries dels instituts Molí de la vila i Mare del
diví pastor.
D’altra banda, també es podrà
participar a través de l’Instagram @capellades_joventut on
hi haurà un enllaç i un codi QR
que portarà a un petit qüestionari on podràs pujar la teva
proposta. Durant la setmana de
votació també hi haurà cartells
per la vila de Capellades amb el
codi QR per qui vulgui participar-hi de forma lliure.
El servei comunitari de 4t d’ESO
“Obrim l’espai jove” estarà implicat en el buidatge d’aquesta
primera fase i col·laborarà en el
procediment de la segona fase,
on es votaran aquelles propostes més populars.

Aquesta és la darrera
setmana per visitar
l’exposició NOSALTRES

CAPELLADES / LA VEU

E

l diumenge 10 d’abril és
el darrer dia per visitar
l’exposició
NOSALTRES que s’està fent a la primera planta del Museu Molí
Paperer de Capellades.
La mostra, organitzada per la
Taula de Dones de Capellades,
es va inaugurar la setmana del
8 de març i planteja alguns dels

temes més actius del feminisme: el gènere, l’amor romàntic,
els arquetips, la bretxa salarial,
la violència obstètrica....
Al llarg d’aquestes 3 setmanes l’exposició ha tingut molt
bona acollida entre les nombroses persones que l’han pogut visitar. Només recordar
que les visites guiades es fan el
dissabte i el diumenge a les 12
del migdia.

CAPELLADES / LA VEU

E

l dimecres 30 de març
es va celebrar la sessió
ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Capellades
amb l’assistència dels 13 regidors de la corporació municipal. La sessió es va poder
seguir pel canal YouTube de
l’Ajuntament de Capellades.
Després d’aprovar l’acta de la
darrera sessió per unanimitat
es va donar compte dels darrers decrets i es va aprovar el
conveni per aquest any entre
l’Ajuntament i la Comissió de
Festes del Carrer. El regidor
de Cultura, Àngel Soteras, va
explicar que “aquest conveni
no té cap variació substancial respecte l’any anterior,
la quantitat continua sent de
3.000 euros i enguany es faran el mes de juny al voltant
de la revetlla de Sant Joan”.
La unanimitat es va mantenir
encara amb l’aprovació del
conveni entre l’Ajuntament
de Capellades i la parròquia
de Santa Maria. Com va matisar el mateix regidor, “mantenim la dotació de 1.500 euros
però recordem que és per al
Festival d’Orgue i també per
a la resta d’activitats que s’hi
puguin fer”.

Abans dels precs i preguntes
es va presentar el codi de conducta dels càrrecs electes. El
regidor de participació, Miquel Sabaté, va explicar com
“la proposta presentada s’ha
extret de la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya
amb un redactat que vetlla
per tal que els càrrecs electes
de Capellades es regeixin per
uns principis ètics que siguin
assolibles per a tothom i es
pugui formar una nova comissió de seguiment d’aquest
codi de conducta que es convocarà un cop a l’any i serà
on es resoldran tots els dubtes que sorgeixin en aquesta
matèria. Recordo també que
aprovar aquest codi i publicar-ho al nostre portal de la
transparència ens permetrà
optar com a Ajuntament a
noves bonificacions”.
A Precs i Preguntes el número ú de Ciutadans, Valentín
Guerra, va preguntar entre
d’altres qüestions si s’havia
avançat en la sol·licitud presentada en l’anterior ple de
recuperar l’horari d’atenció
en cap de setmana al CAP
Capellades. L’alcalde va explicar que s’havia parlat amb
la gerència del CAP qui havia
explicat que no era una qües-

tió de voluntat sinó de manca
de recursos, tot i que s’havia
concertat una segona reunió
per continuar-hi treballant.
Per la seva banda el representant del PSC, Aaron Alcázar,
va demanar per l’inici de les
obres del carrer d’Oló i com es
faria l’entrada i sortida de vehicles en aquest vial. L’alcalde
va detallar com les obres són
a punt de començar – després
de Setmana Santa- i que mentre s’hi estigui treballant els
vehicles s’ubicaran a la plaça
de Catalunya i que properament es farà una reunió amb
els veïns per informar de tot.
La regidora del PSC Núria
Bonfill va demanar si hi havia sol·licituds per acollir refugiats i la regidora d’Acció
Social, Marta Alarcón, li va
informar que no i que en cas
que n’hi haguessin s’havien
d’adreçar a Creu Roja.
El cap de llista de Junts per
Capellades, Marcel·lí Martorell, va demanar si estaven
funcionant les àrees verdes
d’aparcament cosa que el regidor de governació, Jaume
Solé, li va respondre afirmativament.
La sessió està penjada al canal
You Tube de l’Ajuntament de
Capellades.

Ja han sortit publicats els guanyadors
del Ral·li Fotogràfic
CAPELLADES / LA VEU

P

el Mercat Figueter
es va organitzar un
concurs fotogràfic en
col·laboració entre l’Agrupació Fotogràfica Capellades i
l’Ajuntament de Capellades.
Els participants podien optar a diferents categories i es
concedien onze premis dife-

rents. El jurat qualificador –
format per Josep Compayó,
Lluís Pérez i Delfí Ramírezva haver de triar entre les 87
obres presentades per 29 autors diferents.
Finalment, els onze guanyadors han estat Jordi Roca,
Maria Rosa Tiana, Toni Vidal, Joan Farran, Alvaro
Navarro, Luis Calle, Antoni

Mañosas, Albert Mallén, Teresa Bisbal, Miquel Jiménez i
Noah Garcia com a concursant menor de 14 anys.
Aquesta ha estat ja la tercera
edició d’aquest Ral·li Fotogràfic del Mercat Figuter de
Capellades organitzat conjuntament entre l’Agrupació
Fotogràfica Capellades i el
consistori.
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Santa Coloma de Queralt inicia la
redacció del Pla Especial de Protecció
del seu Centre Històric

“No asfaltar el camí de
la Torre al Xaró és una
irresponsabilitat”
LA TORRE DE C. / LA VEU

E

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

E

l passat dissabte 2
d’abril, va tenir lloc
la presentació del Pla
Especial de Protecció del
Conjunt Històric de Santa Coloma de Queralt amb
motiu de l’inici dels treballs
de redacció d’aquest pla.
La compareixença va tenir
lloc a la Sala dels Merlets del
Castell de Santa Coloma de
Queralt i va comptar amb
la regidora de Patrimoni
Montserrat Oranias i l’arquitecte de l’equip redactor
del Pla Antoni Vilanova.
«Avui ens trobem en un moment important, ja que finalment es posa fil a l’agulla
per resoldre una mancança
que teníem: tenir un document que faciliti la protecció i ordenació d’un centre
històric amb un alt valor patrimonial com és el de Santa
Coloma i que defineixi les
directrius per a actuacions
futures, per tal de poder-lo
adaptar als requeriments

contemporanis», ha manifest la regidora Montserrat
Oranias.
També ha recordat que «en
les normes subsidiàries
aprovades l’any 2003 ja apareixia la necessitat d’aprovar una Pla Especial de Patrimoni, però això no s’ha
produït fins aquest 2022,
on bona part del cost de la
redacció del pla es podrà finançar mitjançant una subvenció del Departament de
Cultura de la Generalitat».
En el decurs de la presentació, l’arquitecte Antoni Vilanova feu esment de l’encaix
legal del pla especial en l’àmbit urbanístic i patrimonial,
així com la importància que
representa disposar d’una
eina eficient i necessària per
tal d’abordar, amb rigor, les
actuacions públiques i privades en el marc de l’àmbit
delimitat pel nucli antic de
Santa
Coloma.
A part de l’estructura legal
i metodològica del docu-

ment, així com enumerar els
documents que integren el
pla especial, es van comentar qüestions derivades del
mateix i de gran actualitat
en els debats actuals dels
centres històrics, com la
disposició de les plaques fotovoltaiques i les repercussions que tenen les intervencions i el manteniment sobre
els immobles existents, de
cara a la millora del paisatge
urbà i de l’activitat comercial de tot el nucli antic.
Actualment, el Pla Especial de Protecció del Centre
Històric es troba en una fase
inicial de redacció. Amb
aquesta primera conferència
es pretén obrir aquest procés
a la ciutadania perquè pugui
conèixer com evolucionen
els treballs. Per altra banda, cal destacar que aquesta
primera conferència forma
part d’un cicle de conferències i activitats de temàtica
en relació amb el patrimoni
i la rehabilitació programades pels pròxims mesos.

l govern de l’Ajuntament
de la Torre (Junts per
la Torre) ha contestat a
la crítica que el partit del PSC
ha fet pública per la decisió
d’asfaltar el camí que uneix el
Xaró amb el nucli de la Torre.
Segons els socialistes “l’excés
d’asfalt està deixant sense vegetació l’entorn que tant estimem”. Per la seva banda, Junts
contesten que “No fer-ho és
d’una profunda irresponsabilitat. Tenint en compte que entre
aquests vials hi trobem barreja
de paisatge de camp de conreu
i superfície forestal descuidada. L’arranjament d’aquests
vials assegurarà el pas dels vehicles per l’extinció d’incendi i
garantirà les distàncies de seguretat de la vegetació respecte
el camí”. L’alcalde, Jaume Riba,
ha estat contundent i ha dit
que “dir que aquestes actuacions fem mal a la biodiversitat
és d’un desconeixement brutal
del entorn i negar-se a fer les
coses com calen o com recomana el sentit comú”.
A la crítica de manca de previsió i improvisació, Junts per
La Torre ha explicat que en
els darrers anys han prioritzat
aquestes interconnexions urbanes pel trànsit de veïns i de
vianants i així ho seguiran fent
com es van comprometre en el
programa electoral del 2019,
ha declarat Jaume Riba.
El govern defensa la seva política de retribució a les entitats
del municipi
El govern de l’Ajuntament de
La Torre (Junts per la Torre)
ha contestat a la reclamació

El govern de l’Ajuntament de la Torre de
Claramunt defensa la
seva decisió de voler
asfaltar el camí que
uneix El Xaró amb el
municipi davant les
crítiques del PSC
del PSC de redefinir els criteris
de subvencions a les entitats.
L’alcalde, Jaume Riba, ha manifestat que “la petició és una
falta de respecte a la institució”
i ha justificat que “a les juntes
de portaveus i a les diverses reunions en les quals participem
s’han explicat perfectament els
criteris”.
El PSC criticava que “abans
del Ple es va decidir a última
hora la manera de subvencionar l’entitat esportiva de futbol”. Jaume Riba va explicar
que en tot moment hi ha hagut
transparència i compliment de
la normativa i que “ les ajudes
es poden concedir de manera
directa -o sigui a través de conveni amb partida aprovada al
pressupost- , amb caràcter excepcional a aquelles que s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari
o d’altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública”.
Jaume Riba va mostrar el seu
disgust i va manifestar que “si
es vol es pot entendre, no generem confusió o demagògia
o ens apuntem a una oportunitat per aprofitar alguna circumstància particular. Siguem
seriosos, la ciutadania espera
això de nosaltres”.

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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Restauració i museïtzació de la Mina Vicenta, antiga mina
de carbó de Calonge de Segarra
CALONGE DE S. / LA VEU

A

ra fa tres anys que es
va localitzar una important i antiga mina
de carbó al terme municipal de Calonge de Segarra: la
Mina Vicenta. Després de realitzar una primera intervenció encaminada a fer l’estudi
arqueològic i històric d’aquest
inèdit element patrimonial,
situat a la conca minera de
Calaf, es va plantejar la seva
recuperació i museïtzació.
Aquesta mina, que a partir de
1926 rep el nom de Mina Vicenta i era explotada per la
Unión Minera, està documentada ja a la segona meitat del
segle XIX i de la que es conserven diverses fotografies
d’inicis del segle XX: 1903,
1910 i 1913.
Ja el 1903, el Dr. Ignasi de
Llorens, metge de Calaf, en la
seva obra Topografia Mèdica
de Calaf, editada el 1904, l’hi
dedica una capítol “Minas de
Carbón”, per il·lustrar la duresa i les condicions de treball
en aquest tipus d’explotacions
mineres. Aquest article ens
permet, avui en dia, copsar
com era i com es feia l’extracció del lignit des del fons de les
galeries subterrànies.
L’Ajuntament de Calonge de
Segarra, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona,
ha recuperat les estructures
originals de la mina. L’actuació
ha consistit en la consolidació
i restauració de la bocamina;
el sanejament de l’interior de
la galeria, i el rejuntat de la
volta de maons. També s’han

refet els murs de pedra de l’exterior que emmarcaven la via
per on circulaven les vagonetes, les quals, sense descans,
entraven buides a la mina i
sortien plenes de carbó tibades per una mula.
Un cop recuperades les estructures de la mina, s’ha col·locat
un plafó explicatiu i s’ha museïtzat l’espai, a càrrec de CAT
Patrimoni. S’ha realitzat la
museïtzació amb la recreació,
per mitjà de figures a mida natural tallades en acer corten,
de la fotografia conservada de
la mina datada de 1910 on es
veu una mula, guiada per un
miner, tibant una vagoneta
sortint de la Mina Vicenta.
També s’ha reconstruït la via
fèrria per on circulaven les vagonetes cap a l’interior de l’explotació minera i s’ha instal·lat

una porta de ferro a l’entrada
de la mina que permet, des de
l’exterior, veure una bona part
de la galeria.
D’acord amb el projecte de
recuperació i dignificació
d’aquest singular element patrimonial que ens parla de
l’activitat minera a bona part
de l’Alta Segarra, hi ha prevista
una nova fase de museïtzació.
Aquesta consisteix en la instal·lació, a la galeria minera,
d’una exposició permanent
sobre la mineria a la comarca
i, a la zona d’explotació -a la
part més profunda-, la recreació del dur treball dels miners
a l’hora d’extreure el lignit.
Vicenta i era explotada per la
Unión Minera, està documentada ja a la segona meitat del
segle XIX i de la que es conserven diverses fotografies

d’inicis del segle XX: 1903,
1910 i 1913.
Ja el 1903, el Dr. Ignasi de
Llorens, metge de Calaf, en la
seva obra Topografia Mèdica
de Calaf, editada el 1904, l’hi
dedica una capítol “Minas de
Carbón”, per il·lustrar la duresa i les condicions de treball
en aquest tipus d’explotacions
mineres. Aquest article ens
permet, avui en dia, copsar
com era i com es feia l’extracció del lignit des del fons de les
galeries subterrànies.
L’Ajuntament de Calonge de
Segarra, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, ha recuperat les estructures originals de la mina.
L’actuació ha consistit en la
consolidació i restauració de
la bocamina; el sanejament
de l’interior de la galeria, i el

rejuntat de la volta de maons.
També s’han refet els murs
de pedra de l’exterior que
emmarcaven la via per on
circulaven les vagonetes, les
quals, sense descans, entraven buides a la mina i sortien
plenes de carbó tibades per
una mula.
Un cop recuperades les estructures de la mina, s’ha
col·locat un plafó explicatiu i
s’ha museïtzat l’espai, a càrrec
de CAT Patrimoni. S’ha realitzat la museïtzació amb la
recreació, per mitjà de figures a mida natural tallades en
acer corten, de la fotografia
conservada de la mina datada
de 1910 on es veu una mula,
guiada per un miner, tibant
una vagoneta sortint de la
Mina Vicenta. També s’ha
reconstruït la via fèrria per
on circulaven les vagonetes
cap a l’interior de l’explotació
minera i s’ha instal·lat una
porta de ferro a l’entrada de la
mina que permet, des de l’exterior, veure una bona part de
la galeria.
D’acord amb el projecte de
recuperació i dignificació
d’aquest singular element
patrimonial que ens parla de
l’activitat minera a bona part
de l’Alta Segarra, hi ha prevista una nova fase de museïtzació. Aquesta consisteix
en la instal·lació, a la galeria
minera, d’una exposició permanent sobre la mineria a la
comarca i, a la zona d’explotació -a la part més profunda-,
la recreació del dur treball
dels miners a l’hora d’extreure el lignit.

Presentació del llibre
Xerrada sobre el dol a Calonge de
“El parlar de l’Alta Segarra” Segarra
a Veciana
VECIANA / LA VEU

E

l proper dissabte 9
d’abril a les 18 hores a la
sala polivalent del Centre Cultural de Cal Pesseta de
Veciana tindrà lloc la presentació del llibre “El parlar de l’Alta
Segarra” de Carles Riera, mossèn del nucli vecianenc de Sant
Pere del Vim.
En aquest llibre el seu autor ha
volgut recollir el parlar de la
gent de la zona de l’Alta Segarra
conformada per municipis que

actualment pertanyen administrativament a les comarques
del Solsonès, Anoia i Bages.
Carles Riera i Font (Moià,
1959) és lingüista, doctor en
filologia catalana i llicenciat
en farmàcia, autor de diverses
obres i actualment professor
de la Universitat Ramon Llull.
Ha escrit aquest llibre amb la
col·laboració del filòleg Jaume
Puig i la poliglota Roser Solanas.
Per cloure l’acte hi haurà un refrigeri per a tots els assistents.

CALONGE DE S. / LA VEU

E

l passat 30 de març va
tenir lloc una xerrada
sobre el dol, emmarcada en el cicle de tallers
i xerrades que organitza
l’Ajuntament de Calonge de
Segarra. Es van explicar les
diferents etapes del dol i es
van donar algunes eines per
afrontar-les. La xerrada, a
càrrec de Margarita Riera,
va comptar amb l’assistència
d’una trentena de persones.
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Les botigues antigues de Calaf acullen Un comboi d’ajuda huel rodatge del film ‘Escanyapobres’
manitària del grup OK
Mobility surt de Calonge
questa setmana Calaf
de Segarra
acull el rodatge de la
CALAF / LA VEU

A

pel·lícula Escanyapobres, sota la direcció d’Ibai
Abad, una adaptació lliure de
la novel·la L’Escanyapobres de
Narcís Oller. La segona pel·lícula del director, després de
The Girl from the Song, està
ambientada a finals del segle
XIX, quan Europa viu un moment de transformació i el capitalisme pertorba la tranquillitat de la Catalunya rural amb
l’arribada del primer tren,
símbol de la Revolució Industrial. El film, protagonitzat
per Àlex Brendemuhl i Mireia
Vilapuig, també compta amb
Quim Àvila i Laura Conejero
en el seu repartiment.
La merceria de Cal Garriga, la impremta Joan Oller i
l’Ultramarins de Cal Feu han
estat els escenaris interiors
escollits per rodar algunes de
les escenes d’aquest wenstern
i a la plaça Gran també s’hi
localitzaran algunes escenes
exteriors.
Escanyapobres és una producció de Sàpiens, Mayo
Films i Nakamura Films, amb
la col·laboració de TV3, ICEC
i IVC, que ens recorda la vigència del missatge d’aquest
clàssic sobre els inicis grisos
del progrés: les ombres del
capitalisme salvatge continu-

CALONGE DE S. / LA VEU

O

K Mobility, a través de la Fundació
Othman Ktiri, s’ha
sumat a la missió humanitària “Ucraïna no estàs sola”,
impulsat per l’ONG Llevant
en marxa. Han convertit la
instal·lació logística d’OK
Village de Calonge de Segarra en el punt de sortida d’un
tràiler i tres furgonetes d’OK
Mobility amb més de 25 to-

en avui dia. “El primer cop
que vaig llegir la novel·la de
Narcís Oller va ser a l’institut, com a lectura obligatòria
de batxillerat. No va ser fins
fa uns anys, amb tota la crisi financera i amb els bancs
apropiant-se de milers de cases, que vaig adonar-me que
la temàtica d’aquella novel·la,
avui dia, era més rellevant
que mai. Em va fascinar la
idea del capitalisme arribant
en forma de tren per primera
vegada a un poble remot de

Catalunya, igual que als grans
westerns de John Ford o Sergio Leone”, apunta el director.
A banda de Calaf, Escanyapobres també es roda a
altres localitzacions rurals
d’Alacant, el Pallars Jussà, el
Segrià i la Ribera d’Ebre fins
al 12 d’abril, amb elements
icònics del nostre imaginari
col·lectiu associat al western,
com les estampes infinites de
camps de blat, les llargues línies de vies del ferrocarril cap
a terres salvatges o les coves i
mines.
Sinopsi
Som a les acaballes del segle
XIX i la Cileta viu amb el seu
pare i el seu germà petit en
una masia de terres poc productives. Es pensava que l’arribada del ferrocarril a Pratbell no alteraria la seva vida,
però amb l’arribada de l’Escanyapobres, un usurer que els
expropia la masia, tot canvia.
La Cileta, reticent al principi,
comença a entendre el poder
corrupte dels diners. Així
com la resta del poble, desenvoluparà una relació de llums
i ombres amb les monedes
d’or... i amb l’Escanyapobres.

nes d’aliments i material sanitari. El comboi ha sortit el
4 d’abril des de les instal·lacions d’OK Village de Calonge
de Segarra i el seu destí és la
frontera d’Ucraïna amb Eslovàquia, des d’on es distribuirà tot el recaptat entre els
hospitals i orfenats. L’Ajuntament valora positivament la
sensibilitat de les empreses
del territori vers els conflictes globals i la participació
en les causes humanitàries.

Els consultoris locals de
l’Alta Anoia reobren portes
ALTA ANOIA / LA VEU

E

ls consultoris locals
de Pujalt, Biosca, Sant
Pere Sallavinera, Sant
Martí Sesgueioles i Castellfollit de Riubregós de l’equip
d’atenció primària de Calaf
reinicien la seva activitat,
després de tancar per l’esclat
de la pandèmia i desviar l’assistència al CAP de Calaf.
Des de dilluns 4 d’abril el
consultoris han reobert portes i comptaran amb servei
d’infermeria, que s’haurà

de sol·licitar mitjançant cita
prèvia i que des del CAP de
Calaf s’indicarà com s’ha de
demanar. Es potenciarà també l’atenció domiciliària.
Els horaris d’atenció al públic
a partir del dia 4 d’abril seran
els següents:
- Sant Pere Sallavinera: Dilluns 9.30-11h
- Sant Martí Sesgueioles: Dimecres 9.30-11h
- Pujalt: Dijous 9.30-11h
- Castellfollit de Riubregós:
Dijous 12-13.30h
- Biosca: Dijous 12-13.30h

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Troballa d’un esquelet del segle VII dC a Sant Martí Sesgueioles
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

S

’ha localitzat un esquelet humà d’uns 8-9 anys
d’edat, situat a l’època
tardoantiga (segles IV-VIII
dC) a la zona de Vilallonga,
a Sant Martí Sesgueioles. La
troballa ha estat possible gràcies al projecte de recuperació
històrica del municipi, a través
del qual l’Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles està treballant en els jaciments de la
Necròpolis Medieval i Pla de
la Tomassa del municipi, entre
d’altres.
Amb el temporal Glòria de
l’any 2019, una part del cingle
de la necròpolis de Vilallonga es va desprendre revelant
una nova tomba de la qual no
es tenia constància. Per tal de
conèixer els seus orígens, el
passat 2021 l’ajuntament de
Sant Martí Sesgueioles va procedir a la contractació de l’empresa Antequem SL, encarregada de realitzar els treballs
d’excavació i documentació de
l’individu localitzat.
Amb aquesta intervenció, es
van poder identificar les restes òssies d’un individu d’uns
8–9 anys d’edat. Per aquesta
nova excavació es va utilitzar
el mètode de datació de l’esquelet per radiocarboni (C-

14), que va permetre ubicar-lo
cronològicament vers el segle
VII dC, en època tardoantiga. Tradicionalment no s’ha
parlat massa d’aquesta època
ja que molts autors la plantejaven com edat medieval, tot i
així aquest inici de l’edat medieval s’està veient que té més
a veure amb el precedent romà
que amb el medievalisme dels
anys següents.
Diferents troballes intueixen
l’existència d’un poblat anterior al Castell de Vilallonga
Aquesta troballa posa èmfasi
sobre un possible poblament
anterior, del qual s’han obtingut varies pistes que concorden i que s’ubiquen en un
temps i un espai determinats.
A part de la datació de la tomba, altres troballes coincideixen amb aquest poblat anterior.
De fet, Mn. Mirambell (1761
- 1823), mossèn de Sant Martí
Sesgueioles que va elaborar un
gran arxiu històric, va esmentar aquest assentament al 1798
en l’edició del seu mapa, confirmant que “al lloc del castell
de Vilallonga s’hi podia veure
una torre feta «a l’estil dels romans»”.
Coincidint amb aquesta informació, durant les excavacions

del castell de Vilallonga, l’any
2021, es van poder localitzar
vàries pedres reutilitzades a la
torre d’alguna edificació més
antiga, amb un forat de polleguera i varis encaixos de cua
d’oreneta, típicament romans
per rebre grapes. Aquestes pedres, totes descontextualitzades, ja van donar informació
del precedent de Vilallonga,
malgrat encara no estigui datat amb precisió.
A aquesta troballa s’hi suma la
d’una fíbula de bronze, de tipologia similar a les referents
tardoantigues, en principi
descontextualitzada ja que es
va localitzar dins del farciment d’un mur adjacent a la
torre del Castell. Per aquest
estiu se’n preveu una inter-

El Casino de Calaf celebra el cicle de
les dones i l’humor
CALAF / LA VEU

A

Uneix-te al Concert solidari
amb Ucraïna ‘Música per la
pau’. Tota la recaptació anirà
destinada al Consolat General
d’Ucraïna. Preu entrades general 25 € i pels socis/es 20 €.

Un dissabte familiar amb
‘Ambauka’
El dissabte 9 d’abril a les
18.30h l’escenari del Casino
donarà la benvinguda a ‘De
cap per avall’, el tercer disc i
el nou concert familiar d’Ambauka. El nou espectacle, que

Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar al portal web www.entrapolis.com o reservar-les
al telèfon 93 869 83 77 // 620
134 018 (Josep). També es podran aconseguir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de
disponibles. Pel cicle ‘dones i
humor’ hi ha disponible l’abonament pels tres espectacles
per un cost de 18 € (públic
general) i 15€ (persones associades). Per l’espectacle familiar d’ ‘Ambauka’, pel públic
en general, l’entrada té un cost
de 12 € i pels socis/es, de 9 €.
Gratuït fins a 3 anys. Pel ball
de diumenge, el preu pel públic en general és de 8 euros i
pels socis/es de 6 euros.

questa setmana té lloc
el cicle de les dones i
l’humor al Casino de
Calaf. La jornada es divideix
en tres espectacles: Mariona
Segarra amb els ‘Cants i encants en veu de dona’ es va fer
dimarts; l’espectacle ‘Elles’ ahir
dijous i per últim, ‘La volta al
món en 80 ties’ avui divendres
8 d’abril a les 19h.
‘La volta en 80 ties’ proposa
un viatge teatral i musical a
través del teatre documental,
la performance, les cançons,
la imatge i la dansa amb el que
descobrirem a 80 ties, sovint
silenciades.

inclou les cançons del nou
disc i algun dels hits anteriors
del grup com “La Llegenda
de Sant Jordi”, és una suma
de festa, tendresa, connexió,
compromís, reflexió i molta
música.
El diumenge 10 d’abril la sala
del Casino s’omplirà de música amb els balls del diumenge
de la mà de Stress Band.
Concert solidari amb Ucraïna
El dilluns 11 d’abril posa el
teu granet de sorra per Ucraïna amb la música de Mozart.

venció.
A part d’aquestes troballes
també hi podem sumar la localització d’una via empedrada que, a falta d’estudis o excavacions que s’estan treballant
per aconseguir, podria pertànyer a algun moment anterior
al medievalisme, ja que en
època medieval s’utilitzaven
altres camins ja localitzats.
Identificació i prospecció
del jaciment del Pla de la
Tomassa
En el mateix marc de la campanya de la Necròpolis Medieval de Sant Martí Sesgueioles, també s’està treballant en
la identificació i prospecció
del jaciment del Pla de la Tomassa, un jaciment que encara s’està estudiant i que es
preveu que es pugui seguir
excavant durant aquest any.
Aquesta intervenció va permetre la localització de dues

estructures, absents de material, que compten amb similituds clares amb el jaciment
de Vilaclara, a Castellfollit del
Boix, un jaciment de característiques molt similars datat a
la mateixa franja cronològica
que l’esquelet trobat.
Amb totes aquestes troballes, es pot veure que les diferents troballes cada cop són
més clares i que de mica en
mica s’està omplint aquest
buit de coneixement d’una
època molt poc estudiada.
Tot i així, encara falten molts
estudis per fer i molts petits fragments per unir en
aquesta zona de Vilallonga
que cada dia ens dóna, arqueològicament parlant, més
sorpreses i millors. La voluntat de l’Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles és seguir
treballant a nivell patrimonial, per tal de descobrir la història amagada en el territori.

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44
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esports
L’Igualada Rigat certifica la permanència amb un gran partit i
encara lluitarà per entrar al play-off en la darrera jornada
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 5
CP VOLTREGÀ 2

C

om els Beatles, l’Igualada va fer sonar a les
Comes un gran èxit.
Enorme. Una temporada més
l’equip serà a l’Ok Lliga, un any
més un club petit serà un dels
grans. Els arlequinats ho van
aconseguir amb un partidàs
davant d’un equip en forma
com el Voltregà. I superant
dificultats (Ton Baliu va ser
baixa finalment per lesió). I
malgrat tot, equip i afició van
fer possible la gesta. I gairebé
la rematen amb el gol average,
perquè els dos gols visitants
van arribar a l’últim minut de
partit. Hauria estat un zero
que hauria homenatjat com es
mereix la brutal exhibició de
l’Elagi Deitg sota els pals.
El partit era una final. I això es
notava a la pista i a la grada. I
va ser allà on es va començar a
guanyar. La Força de Les Comes va actuar. Des del minut
1. Poc importava que l’equip
tingués la baixa importantíssima de Ton Baliu (just a la vigília del partit va rebre un xut
i es va fer mal a l’abdominal i
al Soas). Res no el va apartar
del seu camí.
Aleix Marimon va avançar
als “rigats” al minut 3 amb
una cullera rasa al límit de la
possessió. Un minut més tard
va arribar una de les jugades
claus del partit i la demostració que l’Elagi volia regnar

Foto: Xavi Garcia

sobre la final. Un penal del
perillós Canal que l’Elagi es
va cruspir com si res. L’IHC
podria haver fet el segon en
una FD de Marimon però es
va haver d’esperar 12 minuts
per tornar a moure el marcador. Va ser en Bernat l’encarregat d’obrir escletxa amb
una contra amb en Marc Carol, que va acabar ell des de
la frontal per sota del porter
visitant. Amb el 2 a 0 es va
arribar pràcticament a l’últim
minut de la primera meitat. I

allà, l’Igualada va augmentar
l’aposta. Va fer un “doble o
res”… i va ser doble. Del 2 a
0 es passava al 4 a 0 que pràcticament decidia el partit i la
salvació.
Primer en Nil Cervera va fer
un gran gol de falta, amb la
bola colant-se per l’escaire. I
34 segons més tard Yeste va
tornar a marcar després d’un
passi de murri de Marc Palau
traient or d’una bola que havia anat a la tanca. Amb el 4
a 0 la feina estava quasi feta.

S’havia de saber jugar la segona meitat.
I es va saber fer. I molt bé. El
resultat no va perillar en cap
moment. No va haver-hi febleses. I sí molta determinació. Al minut 10 Marc Carol
va fer el 5 a 0 després d’una
bona acció de Tety Vives.
L’Igualada seguia sent d’Ok
Lliga. Després, l’Elagi va seguir amb el seu recital aturant una FD per blava. Riba
podria haver fet el 6è per una
altra FD, en aquest cas per les

10 faltes d’equip. I en els últims instants el Voltregà va
maquillar el resultat, amb un
gol de Vargas i un altre de Canal quan només faltaven 17
segons. Partit per emmarcar
per la intensitat i el convenciment dels de Fernández, Mellado i Garcia. Si haguessin
estat a la grada els Beatles els
haurien cantat amb tota seguretat el “Quina nit la d’aquell
dia”. Que ja sempre més quedarà gravada a la història de
les grans nits igualadines.

Ton Baliu anuncia la seva retirada a final de temporada
HOQUEI PATINS / LA VEU

E

l capità de l’Igualada Rigat, Ton Baliu, va anunciar el passat divendres,
a través de les xarxes socials,
que es retirarà quan acabi
aquesta temporada. En un escrit publicat a Twitter, Baliu
explicava que “deixo l’hoquei
perquè ja no puc més, no soc
feliç jugant, no em diverteixo
com ho havia fet sempre, guanyant, perdent, patint pel club
de la meva vida”.
En la seva carta pública, el
capità arlequinat es mostra
frustrat per tot allò que ha hagut d’anar suportant fora de
la pista i que després d’anys
aguantant-ho, “ja pesa massa

i necessito treure’m aquest pes
de sobre”, explica.
Tot i aquest final complicat,
Baliu també recorda que els
anys de jugador professional
han estat molt bons i comenta
que “estaré encantat si qualsevol dels nous camins que se
m’obrirà a partir d’ara sigui la
meitat de bonic del que ho ha
estat l’hoquei”.
L’igualadí també aprofita la
carta per donar les gràcies a
totes les persones que s’ha trobat pel camí en tots aquesta
anys a l’hoquei i també als dos
clubs on ha militat, el Porto i,
com no, l’Igualada HC, on es
va formar com a esportista i
on ha jugat en el primer equip
durant 14 temporades.
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L’Igualada Femení HCP no té opcions El CF Igualada masculí
contra el Manlleu
derrotat per remuntada
HOQUEI PATINS / LA VEU

FUTBOL / LA VEU

CP MANLLEU 5
IGUALADA FHCP 2

UD VILADECANS 2
CF IGUALADA 1

C

omplicat
desplaçament de l’Igualada Femení Grupo Guzman
a Manlleu, on les igualadines
van tenir la baixa de Carolina Herrera. Les igualadines
afrontaven un matx que es
preveia complicat, i que es va
tòrcer al segon minut de joc
amb un gol de Maria Anglada. Les locals van dominar el
joc durant els primers compassos, però de mica en mica
les igualadines anivellarien el
joc i van començar a generar
perill a la porteria d’Anna
Ferrer. Un xut mil·limètric
d’Aida Mas des de la frontal de l’àrea, a l’equador de la
primera part tornaria a situar
l’equilibri en el marcador.
Una blava a la local Ona
Castellví donaria l’opció a
Pati Miret de fer l’1-2, però
la portera local ho va evitar.
Les igualadines no van poder
aprofitar la superioritat numèrica posterior, i qui sí va
posar la directa va ser el Manlleu. Al minut 18 Anna Casaramona, després de combinar
amb la Peke, va tornar a avançar el seu equip. Gairebé de
forma consecutiva, i de forma
similar, una altra combinació
entre ambdues jugadores acabaria amb el 3-1 materialitzat

E
David Valiente / (@hockey_vali)

per la Peke. El 3-1 va ser un
càstig massa sever per a les
igualadines, però el potencial de les osonenques quedava
reflectit amb una gran efectivitat de cara a gol.
A la represa, les jugadores
que entrena Carles Marín van
sortir a totes, sense especular,
i buscant la porteria contrària. Però aquest intercanvi
de cops va tornar a afavorir
el Manlleu, que va ampliar
l’avantatge en dues ocasions,
per mediació de Castellví i
novament Maria Díez “Peke”.
Amb el 5-1 en el marcador
l’equip igualadí ho va seguir
intentant, perdonant una
nova falta directa, però mantenint el pols a pista, amb una
important rotació de banqueta. Precisament una de
les jugadores més talentoses
del planter igualadí, la juvenil Arian Martín, faria el 5-2
definitiu a dos minuts de la

conclusió, resultat amb què
finalitzaria el matx.
La jornada manté a les igualadines a la setena posició de
la classificació de l’OK Liga
Iberdrola, amb 30 punts, a
dos punts del Liceo de La Corunya, sisè classificat, i superant per quatre al CHP Bigues
i Riells, vuitè classificat. Les
igualadines són, conjuntament amb el líder CP Vila-sana, l’únic equip de tota la lliga
que ha marcat com a mínim
un gol en tots els partits de lliga disputats.
Dissabte visita Les Comes el
Telecable Gijón
L’Igualada Femení (17.00h)al
pavelló Les Comes rep la visita
del Telecable Gijón.Les igualadines jugaran contra un equip
que a la primera volta les va
castigar per 10-1 en un duel
on les asturianes van estar
molt encertades de cara a gol.

Tres punts clau per al CF Igualada
FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 3
CF PORQUERES 0

L

es igualadines disputaven la segona jornada
de la Fase d’Ascens sent
conscients que es tractava
d’una jornada molt important
per demostrar el potencia de
l’equip, després de la derrota a
Sant Cugat.
Mantenir la concentració durant els 90 minuts era clau per
sumar un resultat positiu. I

sent conscients de la importància del duel, les igualadines
van sortir a per totes des del
primer minut. Als tres minuts
de joc, Ona ja va fer un xut
perillós i el joc feia preveure
un gol a favor, i al minut 6, va
arribar. Mariona despenjava
una pilota per assistir amb el
cap a Marina, que regatejant a
la portera, obria el marcador.
Calia insistir i no acomodar-se
en el resultat. El conjunt de
Torrijos no es va relaxar en
cap moment i va seguir generant aproximacions. Al minut

26, Ona era assistida i engaltava un xut espectacular, significant el segon gol. I lluny de
donar per tancat el duel, Peke
feia una gran assistència a Mariona, per marcar el tercer gol.
S’havia de refermar el resultat
a la segona part.
A la represa, hi va haver moltes substitucions, però l’equip
va seguir amb la mateixa tendència. Tot i la pressió alta del
Porqueres, les blaves aconseguien generar transicions de
perill.
El conjunt blau va tranquil·litzar el ritme del joc a partir de
la pilota. Les aproximacions
més perilloses van ser per part
del CF Igualada, però no van
acabar de materialitzar-se.
S’acabava l’enfrontament amb
el 3-0 que havia finalitzat la
primera meitat. Tres punts
clau per no despenjar-se de la
lluita per l’ascens.

ls igualadins visitaven
a un equip que tenia
l’opció de fer-se amb
el liderat de la categoria. Es
preveia un duel que es faria
llarg, on no es podria cometre cap errada defensiva.
El primer xut de perill el va
fer Franco, però no va inquietar al porter. Des d’aquell
moment, els locals van ofegar la sortida de pilota blava
i això va generar transicions
molt ràpides que van fer sentir als visitants molt incòmodes. Romans no va haver
d’intervenir, però es notava perill al voltant de l’àrea
igualadina.
Tot va capgirar-se, als darrers minuts de la primera
meitat. Primer Max va estar
a punt de fer gol, però la pilota va sortir fregant el pal.
I a tres minuts del descans,
Tommy feia un xut ràpid
amb la puntera, sorprenent

a tothom, que significava el gol
blau. S’arribava al descans amb
bones sensacions i un resultat
favorable.
A la represa, quan encara no
s’havia entrat a la segona meitat,
un contraatac dels locals, mal
rebutjat, era aprofitat pel Viladecans, que empataven el duel.
El conjunt blau no va tenir
profunditat ni va saber crear gran perill, fins que en un
gran xut de Mulero, el porter
del Viladecans es va haver de
lluir. Max va estavellar el pal per
partida doble al travesser. Semblava mentida que l’enfrontament estigués amb empat.
Tan sols dos minuts després,
Max rematava fora. Semblava
que l’equip estava més a prop
del gol, però en una gran
combinació local, van rebre
el segon gol.
L’equip no es va rendir en cap
moment i ho va intentar, però
no va poder fer l’empat. Una
derrota dura per la manera
com es va jugar.
Diumenge vinent l’equip rebrà al Vilanova i la Geltrú, a
Les Comes.
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El Monbus CB Igualada
acaba la temporada

BÀSQUET / LA VEU

AEA LLUCMAJOR 79
CB IGUALADA 68

E

l Monbus CB Igualada disputava, el passat
dissabte 2 d’abril, la 22a
jornada del grup C-2 de lliga
EBA. Els igualadins venien de
guanyar en l’anterior jornada
contra Maristes Ademar, i en
aquesta ocasió tocava enfrontar-se al Llucmajor.
El partit començava amb un

Llucmajor poc ficat en el partit i l’Igualada ho aprofitaria
corrent i executant amb èxit
nombrosos contraatacs, acabant el primer quart 13-17.
El segon període els dos
equips van baixar el nivell defensiu, permetent cistelles còmodes, marxant a la mitja part
amb un 35-36.
El tercer període l’equip local
va sortir amb moltes més ganes que els igualadins i fent
un gran parcial en contra de
l’equip blau s’acabaria el tercer
període 57-48.
En el quart període, els igualadins seguirien amb una mala
dinàmica, i amb un gran encert de tres punts en moments
claus per l’equip local farien
impossible la remuntada, acabant el partit 79-68.
Amb aquest partit El Monbus
CBIgualada acaba la temporada amb un mal gust de boca.

2Rodes Grupo AMSA a
la Copa Catalana
BICICLETA / LA VEU

D

iumenge al matí a
Torrelles de Foix
(Alt Penedès), es
va disputar la segona de les
proves de la Copa Catalana
de Marató de bicicleta de
muntanya amb els millors
corredor@s de la província.
La prova V Open Kenda
Torrelles de Foix comptà
amb diversos circuits de 25,
45 i 60km depenent del grau
de preparació de cada participant.
El nou corredor de l’equip
Escola
2Rodes
Grupo

AMSA, Miquel Martínez,
va rubricar una excel·lent
participació entrant en 5a
posició dins del grup Master 50 amb 3:41:36. Per la
seva banda Sergio Jiménez
de la categoria Master 40
va acabar amb un temps de
4:34:49.
Cal destacar la duresa de la
prova d’enguany per culpa
de les baixes temperatures
estant just a 3 graus a l’hora
de la sortida.
La propera parada per a
l’equip de 2Rodes i tots
aquells amats de les bicicletes serà la Volcat a Igualada.

Una de freda i una de calenta per
l’Events CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU

L

’Events CB Igualada ha
disputat dos partits de
la fase d’ascens en la
darrera setmana. I ho ha fet
amb una victòria i una derrota.
Dimecres les blaves perdien
a casa en un partit que es va
modificar de data a última
hora. Tot i estar previst per
demà dissabte, al final la Federació Catalana va modificar unilateralment i el va
ubicar a dimecres. Tot i això,
la crida del club per donar
suport a l’equip va funcionar
i Les Comes lluia un gran aspecte.
Pel que fa al partit, que les
enfrontava al Grup Barna,
l’Events CB Igualada va començar a remolc i va anar arrossegant la desventatge durant els tres primers quarts,
arribant a perdre de 13 punts.
Les blaves, però, es van refer
i van arribar a posar-se per
davant a falta de 3 minuts
per acabar el partit, però una

nova embranzida final de les
barcelonines va acabar decantant la balança pel conjunt
visitant.
Victòria contra el Cerdanyola
Per altra banda, dissabte passat l’Events CB Igualada guanyava a casa al Cerdanyola.
Un inici de partit marcat pel
bon joc defensiu de les jugadores igualadines, juntament
amb l’encert de cistelles fàcils, col·locava les primeres
diferència al marcador. Un
bon encert des de la línia de
triple també les distanciava
de les jugadores de Cerdanyola, que es veien contra
les cordes tan sols començar
l’encontre. El primer parcial
era de 20-12.
En el segon període, les jugadores de Sergi Alamillo van
seguir amb el bon ritme del
partit, tot i que no trobaven
situacions de llançaments
sense oposició. Una lleugera
baixada en el to defensiu ajudava a les jugadores verdes a

anotar tres triples i així retallar distàncies en el lluminós.
El parcial va ser de 16-20,
fent un resultat de 36-32 a la
mitja part.
En la represa del partit, les
jugadores blaves van sortir
fredes, tenint dificultats per
anotar, així com per defensar
el joc de les jugadores de Pilar Bilbao, que sortien encertades en atac aprofitant els
moments fluixos de les locals. El tercer període era de
8-14, col·locant un total de
44-46 per afrontar els últims
moments de partit.
En l’últim període del partit,
les jugadores de l’Events CB
Igualada SFA van demostrar un bon nivell defensiu,
i aconseguint trobar tirs alliberats i fàcils, deixava sense
opcions a les vistants i s’emportava el partit per 60 a 53.
Després d’aquests dos partits, les igualadines segueixen amb opcions per ascendir, però per fer-ho hauran
de guanyar els dos partits
restants.

Cinc anoiencs al podi nacional de cros
ATLETISME / LA VEU

M

és de 800 esportistes d’arreu de Catalunya han participat
aquest diumenge 3 d’abril en
la Final Nacional de Cros dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya. La jornada, organitzada per la Unió dels Consells
Esportius de Catalunya i el
Consell Esportiu del Berguedà, s’ha disputat a Puig-reig.
De l’ Anoia hi han participat
20 esportistes entre les categories prebenjamí i infantil.

Pol Mena, de l’IES Molí de
la Vila, s’ha proclamat tercer
en la categoria infantil masculí amb un temps de 5:10 en
els 1600m. Etna Martínez,
de l’Escola Maria Borés, s’ha
proclamat segona en la categoria prebenjamí femení

2015 amb un temps de 2:44
en els 600m. D’altra banda,
l’equip de l’Escola Pia d’Igualada, format per Roger Bisbal, Gerard Pont i Jan Roca,
han aconseguit la segona posició per equip en categoria
benjamí masculí.

OFERTA LA VOLTA!
BH Ultralight EVO
Team Ultegra
PVP 5.999€
2.999€
Alu Road11 vel.
A partir de 50€ / mes en
24 quotes sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Igualada es prepara per la
Volcat By Continental
BTT / LA VEU

I

gualada torna a ser escenari d’una nova edició
de la Volcat, la prova internacional per etapes que,
des de ja fa uns anys, se celebra a Igualada i l’Anoia per
Setmana Santa. Seran quatre
jornades de competició, del
14 al 17 d’abril, que reuniran
els millors ciclistes de muntanya del món ja que, enguany,
la prova puja de categoria en
la Unió Ciclista Internacional
(UCI) i passa de ser S2 a ser
S1.
La Volcat, però, és molt més
que una gran prova internacional, ja que al costat de les
grans estrelles d’aquest esport
s’hi aplegaran novament centenars de ciclistes amateurs
que gaudiran d’uns traçats
espectaculars pels corriols de
la comarca i que perseguiran
el repte de superar les quatre
etapes i esdevenir finishers a
la meta final.
Del 14 al 17 d’abril, els millors
ciclistes de la disciplina es reuniran a la VolCAT by Continental per gaudir de la terra
de la BTT.
Aquest 2022, la cita ha pujat
de categoria UCI i sent S1, el
cartell d’aspirants al triomf ha
crescut.
Si fa uns dies confirmàvem
la presència de grans noms.
Aquesta setmana s’hi han
afegit els ciclistes del CICLI
TADDEI Francesco Failli,
Francesco Casagrande, Riccardo Chiarini, Sílvia Scipioni, Vincenzo Saitta, Andrea
D’oria i el subcampió italià
Luca Accordi.
Per si fos poc, el subcampió
suís, Marc Stutzmann, no fallarà a la cita amb el seu equip
Texpa Simplon; i tampoc ho
farà l’alemany Lukas Baum
del Speed Company, vigent
campió de la Cape Epic.
A més, la guanyadora de la
VolCAT by Continental 2018,
la lituana Katazina Sosna
amb el seu equip Torpado
Sudtirol. La campiona d’Alemanya 2019, Janine Schneider, voldrà assaltar la general.
Ismael Ventura (ESMTB) o el
bolivià Ever Alejandro Gómez
(RR Bikers), estem segurs que
també voldran ocupar les primeres posicions.
Els ciclistes ja confirmats son
la vigent campiona d’Europa,
Natalia Fischer (BH Temple
Cafes). Així mateix, el cam-

Lluís Bassas Teixidó
dona nom a la pisicna
municipal Les Comes
WATERPOLO / LA VEU

E

pió de la passada VolCAT i
actual campió holandès, Hans
Becking, estarà present amb
els seus companys del BUFF-Megamo Team, Txell Figueras, Guillem Cassú, Naima
Madlen i Peeter Pruus.
Una prova més que renyida
que donarà espectacle pels
corriols de la comarca.
Una cura per a tothom
La VolCAT és una prova per a
tots els nivells, amb diferents
categories. S’hi pot competir a
nivell PRO, sumant punts UCI
de la categoria UCI S1 XCS. I
alhora, també s’hi competir
a la modalitat OPEN, ja sigui en modalitat individual
o per parelles, en una, dues o
quatre etapes, podent ser una
combinació de dues persones
del mateix gènere o mixt.
El ventall més ampli de ciclistes s’uneixen, gràcies a l’essència VolCAT, que recorrerà
nous racons i paratges per
descobrir al cor de Catalunya.
Torna el Festival per a totes
les edats
El dissabte 16 d’abril, a les 13h,
es farà la inauguració del nou

circuit permanent de BTT que
s’ha creat a tocar de l’epicentre
de la VolCAT by Continental.
Enguany, la VolCAT Kids tornarà al programa del VolCAT
Festival. Una cursa competitiva que se celebrarà el mateix
dissabte, a les 16h. El circuit
tancat al Parc Central serà l’escenari de la prova on els més
petits es divertiran amb la bicicleta.
El diumenge dia 17, a les
12:30h, torna l’espectacular
Eliminator. El públic hi podrà assistir per gaudir d’una
cursa eliminatòria amb els i
les millors ciclistes de la VolCAT. Una prova de velocitat i
explosivitat.
A banda, la celebració de la
Volcat és també una ocasió
immillorable per a fer turisme actiu per la comarca, seguir les etapes i animar els ciclistes des dels incomptables
paratges naturals de l’entorn
d’Igualada. Des de l’Ajuntament, en definitiva, es convida tothom a involucrar-se
i a vibrar amb l’espectacle
d’aquesta cursa durant el tercer cap de setmana d’abril.
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l passat dissabte 2
d’abril es va dur a terme l’acte d’homenatge a
Lluís Basas Teixidó, president
del Club Natació Igualada durant els anys 1986 i 1995.
L’Ajuntament d’Igualada va
preparar 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 Bassas Teixidó.
L’acte va començar a les
19:00 h i va ser presidit per
l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells qui va lliurar la placa
commemorativa juntament
amb el president del Club Natació Igualada David Ramis.
També van assistir a l’acte les
regidores Carme Riera i Patrícia Illa.
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 Col·legi
d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació (1982).
Partit de waterpolo durant
l’acte conmemoratiu
El CNI va disputar la 17a jornada de lliga absoluta de waterpolo contra el Club Natació
Poble Nou. Era un partit complicat d’inici, ja que a l’anada
van caure per 10 gols a 6 a Poble Nou. Tot i això, els igualadins van poder treure un punt
de l’empat.
Durant les dues primeres parts
els del CNI van dur el ritme de
partit i van ser un punt superiors tot i que no prou encertats en els llançaments des de
l’arc per distanciar-se en el
marcador. A la tercera part
l’equip igualadí va abaixar la
concentració en atac, però en
defensa van seguir sent efectius, impedint que l’altre equip
agafés avantatge. Finalment el
partit va acabar amb empat.
La gran assistència de públic
va fer petites les grades de la
piscina. Tot l’equip absolut vol
agrair el suport mostrat dissabte a la grada.

Foto: Joan Guasch

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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El CAI, guanyador de la primera Jornada del Campionat
català de Clubs
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes dels equips
absoluts masculí i femení del C.A. Igualada
Petromiralles assoliren una
brillant victòria en la primera jornada del Campionat de
Catalunya de clubs Absolut,
Grup B, disputada diumenge
a l’Estadi Atlètic Municipal
d’Igualada, amb organització
del CAI.
Al Campionat de Catalunya
(abans lliga catalana), que es
distribueix en 4 grups, hi participen 36 equips que competeixen en diferents pistes de
Catalunya, i amb puntuació
per llocs aconseguits pels atletes en les diferents proves.
En la 1a Jornada del grup B de
diumenge a Igualada, el CAI
va ser 1r amb 514,5 punts,
seguits del Barcelona Atletisme, 2ns amb 362 p., del C.A.
Granollers, 3rs amb 337 p., de
la J.A. Sabadell, 4ts amb 325,5
p., del C.A. Vic, 5ns amb 302
p., del C.E. Universitari, 6ns
amb 295 p, del G.E. i E. Gironí, 7ns amb 255 p., i del C.A.
Gavà, 8ns amb 197 punts.
Entre les grans actuacions i
registres obtinguts pels/les atletes anoiencs, cal destacar les
victòries de Jordi Yoshinori
Matsuoka en salt de llargada,
d’Alex González en javelina,
d’Eloi Santafé en els 400 m.

tanques, d’Ian Alves en perxa,
de Ramon Sánchez en pes, de
Xènia Mourelo en 3.000 m.
obstacles, d’Elia Ramos en
triple salt, de Laia Planas en
alçada, i del relleu mixt de
4 x 100 m. format per Alba
López – Lucía Molina – Aitor
Caldito i Jordi Y. Matsuoka.
Es bateren 3 rècords d’Igualada Absoluts: en martell fem.
d’Elsa Alías, amb 39,46 m.,
millorant els 33,34 m. d’Elia
Pascual del 08/04/2006 a
Castellar del Vallès, de Roger
Suria en 3.000 m. obstacles
amb 9’20”60, millorant els
9’25”47 d’Abdelhakim Hamid
del 09/06/2019 a Tarragona, i el dels 4 X 100 m. mixt
d’Alba López – Lucía Molina
– Aitor Caldito i Jordi Y. Matsuoka, amb 47”07, millorant
els 48”37 d’Andrea Gil – Alba
López – Eduard Guzmán i
Aitor Caldito, del 17/10/2021
al Serrahima de Barcelona,
entre altres destacades classificacions i registres. La 2a
jornada, que es durà a terme
diumenge 10 d’abril al matí a
les pistes de Sabadell, decidirà els dos conjunts del grup
B que pujaran a 1a categoria
per a la temporada 2023.
Marques i resultats
Les posicions i marques dels/
les atletes del CAI Petromiralles foren les següents:

Aleix Camats campió
d’Espanya en Disc

MASCULINS
200 m.ll.
3.Oriol López - 22”68
5.Oriol
Castells
23”05
800 m.ll
4.CarlesGmez-1’59”38
5.Ramon Linares -1’59”86
3.000 m. Obst.
2.Roger Suria -9’20”60 Rècord d’Igualada
12.Oriol Alonso – 10’57”53
400 m. tanques
1.Eloi Santafé-54”80
4.David Muñoz-59”70
Salt de Perxa
1.Ian Alves - 4,60 m.
2 .Igor Bychkov - 4,40m
Salt de Llargada
1.Jordi Yoshinori Matsuoka 6,96 m.
3.Aitor Caldito - 6,32 m.
Llanç. Javelina
1.Alex González - 53,63 m.
2.Guim Morcillo - 51,08 m.
Llanç. Pes
1.Ramon Sánchez - 11,83 m.

5.Josep Mª Lagunas - 11,28
m.
5.000 m. marxa
2.Fco. Javier González 26’39”60
9.David Blázquez - 32’’59”27
4 x 400 m. masculí
3r lloc equip del CAI amb
Nil Cabello - Oriol López Oriol Castells i David
Muñoz, amb 3’31”72
FEMENINES
200 m.ll.
4.Lucía Molina - 26”91
7.Alba López - 27”23
800 m.ll.
2.Carla Bisbal - 2’15”78
3.Júlia Solé - 2’21”19
3.000 m. Obstacles
1. Xènia Mourelo - 11’34”69
5. Carla Alemany - 13’07”88
400 m. tanques
4.Judit Navarro - 1’11”74
8.Andrea Gil - 1’15”14
Salt d’Alçada

1.Laia Planas - 1,59 m.
2.Aina Eberlé - 1,56 m.
Triple Salt
1.Elia Ramos - 10,82 m.
4.Sara Gil - 10,49 m.
Llanç. Disc
3.Aina Dalmau - 29,91 m.
5.Júlia Tomàs - 27,34 m.
Llanç. Martell
2.Elsa Alías - 39,46 m. – Rècord Igualada
8.Júlia Carmona - 28,64 m.
5.000 m. marxa
7.Laura Giménez - 30’41”09
8.Silvia González - 31’11”96
4 x 400 m. femení
2n lloc equip del CAI amb
Andrea Gil - Aina Eberlé Judit Navarro i Carla Bisbal
- 4’12”70
4 x 100 m. mixt
1er lloc equip del CAI amb
Alba López - Lucía Molina Aitor Caldito i Jordi Yoshinori Mastuoka, amb 47”07
– Rècord d’Igualada -.

El CPP Igualada guanya el primer partit
del playoff
TENNIS TAULA / LA VEU

LLANÇAMENT DISC / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada
Petromiralles Aleix Camats, va assolir el títol
de campió d’Espanya en llançament De Disc Sub-18, en
la prova corresponent al 7è
Campionat d’Espanya d’Hivern de Llançaments Llargs
Menors, que es va dur a terme
a les pistes de Castelló, dissabte i diumenge passats, en
les categories corresponents.
Hi participaren 4 atletes del
CAI, assolint 1 medalla d’Or,
1 3 llocs de finalista en les
proves respectives, amb una
brillant actuació global.
Va sobresortir l’actuació
d’Aleix Camats, campió d’Espanya en el llançament de
disc Sub-18 masculí, amb un
millor intent de 57,56 m. En
la mateixa prova, va ser 7è Albert Gil, amb un millor llan-

çament de 46,43 m., aconseguint plaça de finalista.
Àlex González era 4t en el
llançament de javelina Sub20 masculí, amb un millor intent de 58,09 m., a únicament
29 cm. del Bronze, obtenint
plaça de finalista.
Guim Morcillo era 6è en el
llançament de javelina Sub18 masculí, amb un millor
llançament de 56,09 m., obtenint també plaça de finalista.

E

l propassat dissabte el
CPPI es desplaçava a
Ripoll per jugar l’eliminatòria que dóna accés a jugar la fase d’ascens a 2a estatal
contra el sorprenent Ripoll,
que havia eliminat en la fase
prèvia a un bon equip com és
l’Olesa.
Va ser un partit amb molta
incertesa, amb resultats molt
justos, on en els dos primers
partits tant el fitxatge Manel
Menal com Dani Luco van
haver de remuntar un advers
2-0 al marcador. Després amb
el 3-1 al marcador favorable
encara s’hagués pogut fer més
gran la victòria si a Bernat
Luco el millor jugador local,
Xavi Sellas, no li hagués remuntat un 0-2 en contra, en el
que va ser el millor partit de la
tarda. Finalment es va aconseguir la victòria per 2-4, amb 2

punts de Menal i 2 de D.Luco.
Tot i així, no hi ha res fet i
tot queda a mercè del decisiu enfrontament que viurem
aquest dissabte a les Comes,
més tenint en compte que el
Ripoll en l’anterior eliminatòria ja va remuntar un 2-4 a la
pista del TT Olesa. Esperem
que l’afició sigui el 4t jugador
i porti a l’equip cap a la fase
d’ascens.
L’equip de 3a provincial B
està jugant el play-off per
veure qui és el millor 5è de
grup de la categoria, i de mo-

ment les coses li van molt bé,
ja que ha guanyat els dos primers partits, sempre en camp
contrari. En el primer es van
desplaçar a la pista del Valls de
Torroella guanyant 2-4 i aquest
passat dissabte es desplaçaren a
Lluïsos d’Horta on van tornar
a guanyar 2-4. El proper partit
serà aquest proper diumenge a la pista del Congrés o de
l’Hospitalet. De moment en el
primer any de competició en
lliga absoluta molt contents
dels progressos que estan fent
tots els jugadors.
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Molt bon ral.li Terre des Demostració de Toni Bou al trial de
Causses de Marcel Abad Madrid sota sostre
i Pere Requena
MOTOR / J.M VIDAL

A

uns 450 km al nord
de la nostra comarca
ja en territori francès
es va disputar el Ral.li Terre
des Causses puntuable pel
campionat francès de ral.lis
de terra.
Hi va participar el pilot igualadí Marcel Abad copilotat
per Pere Requena d’Alcover
amb un Renault Clio Rally 5
dins el Trofeu Renault Clio
francesa de ral.lis de terra.
31 eren els equips participants
en aquest trofeu de promoció
i 145 els equips en total. Així
doncs una important participació com és habitual en els
ral·lis francesos.
Abad i Requena van aconse-

guir una molt bona vuitena
posició final entre els 23 classificats al trofeu Clio i més tenint en compte que els trams
estaven molt delicats amb neu
i molt de fang, amb lo que era
no gens fàcil mantenir la traçada del cotxe dins els trams.
Tres eren els trams cronometrats que es repetien dues vegades cadascun: Foissac-La
Bouyssière, Loupiac i Mas de
Cance-Gelles, el diumenge
dos eren els trams que també es repetien dues vegades:
Villeneuve Gelles i Foissac-Montsalès.
Aquest trofeu consta de cinc
rallys puntuables. Els propers a disputar seran els de
Castine, Langres, Lòzere i
Cardabelles.

MOTOR / J.M VIDAL

S

i l’anterior cap de setmana, el pilot pierenc
Toni Bou va tenir que
suar de valent amb la Honda
per batre a Àdam Raga, ara en
el trial de Madrid li ha sigut
més plàcid poder guanyar.
A més el segon lloc del seu
company d’equip el jove pilot
gallec Gabriel Marcelli, beneficia a Bou doncs resta punts
a Raga de cara al campionat.

Una vegada acabat el trial
madrileny el pierenc comentava: “Sempre arribo a
Barcelona amb nervis, però
evidentment, amb aquest
resultat arribaré molt més
tranquil. Aconseguir a Madrid la meva tercera victòria
consecutiva de la temporada, amb Gabriel Marcelli segon i en territori Repsol, és
una victòria i una nit somiada. Ha anat tot molt bé. És
cert que en la primera i en la

segona volta hem sofert una
mica més, però en la final
m’he sentit molt còmode i
he pogut marcar la diferència en la zona 2”.
De les sis proves del campionat del món, tres son las
que ja s’han disputat, així la
segona part de la temporada de trials mundialers sota
sostre arribarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi
barceloní amb Toni Bou com
a líder destacat.

Excel.lent resultat de Q•arts al Dance
World Cup Spain
El CH Vilanova
a la màxima categoria
la pròxima temporada

HANDBOL / LA VEU

A

les acaballes de la LIiga, el primer equip de
l’entitat està de celebració després d’endur-se un
partit determinant i que fou
ajustat en tot moment. Tot i els
nervis i algunes imprecisions,
cal destacar la lluita i la tenacitat de tot l’equip, fet que els va
donar la victòria, els punts i la
permanència. En acabar, cares
de satisfacció i de celebració
de tot el conjunt i del tècnic
David Diaz.
El club agraeix l’esforç de tot
l’equip i també de les jugadores del filial que han pujat per completar les baixes.
Igualment, desitja molta força

i prompta recuperació a Guisado, Thaït i Pulido, per tal de
poder-les recuperar a la pista
ben aviat.
El sènior B perd
El segon equip de l’entitat tenia un enfrontament difícil a
casa de La Garriga, davant un
clar candidat a l’ascens. Les locals van ser superiors en tots
els aspectes del joc.
La primera part les locals van
sortir intenses, amb una defensa forta i aprofitant per córrer al contraatac. Al descans
un clar 19-8 així ho reflectia.
Al segon temps, a poc a poc,
l’equip vilanoví va entrar al
partit així i tot, La Garriga, va
acabar vencent 38 a 22.

DANSA / LA VEU

L

’escola
de
dansa
d’Igualada Q•arts excel·lents resultats a la
Final Nacional del Dance
World Cup celebrada al Forum Evolución de Burgos el
passat cap de setmana. Participarà, amb quatre coreografies i representant l’Equip
Nacional, a la Final Mundial
del Dance World Cup a Sant
Sebastià a finals de juny.
Segona posició i Medalla
d’Argent del Senior Large Grup Contemporary
“Home”,
Coreografia de les tres professores de l’equip: Laia Riba,
Mariona Roset i Cristina
Queraltó, amb les ballarines:
Naia Valldaura, Àneu Estruch, Carla Ruiz, Nina Ruiz,
Mila Valldaura, Carlota Riba,
Laia Munné, Gal·la Pallarès,
Abril Claramunt, Nora Garcia, Berta Gleyal, Paula Manzano, Mariona Martin, Laura
Prats, Erica Riba, Aura Sierra, Iria Suris i Mariona Vila;
classificades amb una puntuació de 78 punts.
“Cling, Cling …5,6,7,8”, Medalla de Bronze amb 82,8
punts, en Children Small
Group Contemporary, core-

ografia de Cristina Queraltó, amb les ballarines: Naia
Valldaura, Àneu Estruch,
Carla Ruiz, Nina Ruiz, Mila
Valldaura, Carlota Riba, Laia
Munné i Gal·la Pallarès.
“Five”, amb 84,2 punts, classificades per la final en cinquena posició en Senior
Small Group Jazz and Showdance. Coreografia de Mariona Roset i interpretada per:
Berta Gleyal, Paula Manzano, Mariona Martin, Erica
Riba i Mariona Vila.
“Geminus” coreografia de

Laia Riba, classificades en 6ª
posició, amb 80,7 punts, en
Duet Senior Contemporary.
“Rien d’autre ne compte”, Interpretada per Mariona Vila i
coreografia de Laia Riba, 21ª
posició, amb una puntuació de
62,7 punts en Junior Solo Contemporary.
L’escola, de recent obertura i
en el context de la pandèmia,
ha superat amb escreix les expectatives, amb aquestes joves
ballarines, gràcies a la seva
passió, constància, il·lusió i al
suport de les seves famílies.
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“Una teràpia integral” porta pa i humor, diumenge al Teatre
Municipal de l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

A

quest diumenge 10
d’abril, a les 6 de la
tarda arriba al Teatre
Municipal l’Ateneu la comèdia Una teràpia integral que
posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna
cosa. El retrat d’una societat
que presumeix d’haver matat
la religió però que té encara la
necessitat obsessiva de tenir
fe en alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nostres
caòtiques vides, encara que
s’aferrin a allò que sembla del
tot absurd.
Escrita i dirigida per Cristina
Clemente i Marc Angelet és
interpretada per Abel Folk,
Andrea Ros, Roger Coma i
Àngels Gonyalons. L’escenografia i vestuari és de José Novoa, la il·luminació de Sylvia
Kuchinow, la direcció tècnica
de Xavier Xipell i la producció de Carles Marquerie per
a Velvet Events. Les entrades

tenen un preu de 20, 18 i 15 €
i es poden adquirir per internet a teatremunicipalateneu.
cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala
Municipal d’Exposicions, al
carrer de Garcia Fossas, 2).
De dimarts a dijous de 18.30
a 20.30 h. Divendres de 18 a
21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de

18 a 21 h i els diumenges d’11
a 14. Els dijous d’11 a 13 i de
16 a 20 i el mateix dia de la
funció, des d’una hora abans
es venen a la taquilla del passatge Vives. Durant aquesta
setmana els joves fins a 25
anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi
ha descomptes per a diversos
col·lectius.

Una teràpia integral
En Toni Roca fa més de deu
anys que imparteix un curs
intensiu de quatre setmanes
per aprendre a fer pa. Hi ha
poques places i bufetades per
apuntar-s’hi. Els alumnes que
s’hi inscriuen volen aprendre
a fer pa, però el mètode parteix d’una simple i estranya
premissa: “Per fer un bon pa,

no cal tenir la millor farina o
el llevat més fresc. Per fer un
bon pa, cal estar bé amb un
mateix.” Som el pa que fem.
Així de simple. La Neus Oliva, la Laura Salas i el Bruno
Locascio són tres alumnes
amb interessos, voluntats i
moments vitals totalment diferents.
Una crosta poc cruixent pot
ser sinònim de problemes
laborals, una molla massa
densa segurament és indicatiu d’una crisi de parella, un
pa insuls només pot ser producte d’una vida sexual insatisfactòria. Si vols fer bon pa,
has d’arreglar allò que a la teva
vida no funciona. I el curs garanteix que, després d’aquestes
sessions, l’alumne en sortirà
fent un pa excel·lent. El sistema d’aprenentatge és molt heterodox. Els alumnes fan molt
més que amassar o controlar
la temperatura del forn: es
confessen, ploren, riuen, criden i s’alliberen.

Dimarts, concert de Setmana Santa amb el Rèquiem de
Verdi a la Basílica de Santa Maria
MÚSICA / LA VEU

D

esprés de dos anys
de silenci a causa del
que tots ja sabem,
torna el concert simfònic de
Setmana Santa a Igualada,
i ho fa amb una obra espectacular: el Rèquiem de Giuseppe Verdi.
Enguany l’orquestra serà la
Simfònica del Vallès, que en
aquesta ocasió comptarà amb

uns 60 músics. El cor estarà format per gairebé cent
persones del Cor d’Amics de
l’Òpera de Sabadell, el Cor de
Cambra de l’Auditori Enric
Granados de Lleida i la Coral
Mixta d’Igualada. Els solistes
seran Maribel Ortega, Laura
Vila, Albert Casals i Gerard
Farreras i el director, Xavier
Puig.
“És una música per als vius, no
per als morts”. Amb aquestes
paraules descriu el director
Riccardo Muti aquesta obra
cabdal del gènere. Escrita en
plena maduresa de l’autor
i amb motiu de la mort del
seu amic i admirat escriptor Alessandro Manzoni, el
Rèquiem de Verdi és la culminació d’un extens repertori de vint-i-sis òperes. És
música majestàtica, de gran
riquesa melòdica, plena de
força dramàtica, una fantasia
orquestral, brillant i espectacular, que requereix una
gran posada en escena: una
orquestra de grans dimen-

sions, un cor potent i uns
solistes capaços de brillar
en unes intervencions que
recorden l’estil de les òperes d’aquest autor. I, alhora,
aquest Rèquiem és una obra

agnòstica, humana, plena
de lirisme, dramàtica, però
d’una qualitat incommensurable i que alguns han descrit
com una “òpera en set actes”.
El concert serà el dimarts 12

d’abril a les 8 del vespre a la
basílica de Santa Maria i les
entrades ja es poden comprar per internet a tiquetsigualada.cat i al Punt de Difusió Cultural.
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El Museu de la Pell inaugura, aquest divendres 8 d’abril, l’exposició
“Visions del disseny: com ho fèiem i com ho fem a l’Anoia”
EXPOSICIONS / LA VEU

E

l Museu de la Pell
d’Igualada
inaugura
avui divendres 8 d’abril
a les 19h una exposició de producció pròpia i en col·laboració amb l’entitat Disseny=Igualada sobre el disseny
contemporani a la comarca i
el seu futur, en diàleg amb objectes del fons del Museu i de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Un total de 21 peces de la collecció del Museu, la majoria
de les quals no es troben habitualment exposades, dialogaran amb projectes representatius de 38 estudis de disseny
anoiencs de diferents àmbits:
gràfic, de producte, d’interiors, digital i d’il·lustració. Tot
a partir d’una instal·lació audiovisual que posarà en valor
els grafismes, les formes, els
colors, els usos, les tècniques
i els missatges, entre objectes
fets fa 2.200 anys i dissenys
actuals.
Les peces són d’àmbit domèstic del món iber i romà,

objectes de pell com una carmanyola o uns amulets africans, il·lustracions de Gaspar
Camps, una escultura de Joan
Centelles, autòmats publicitaris de l’empresa de pastes La
Ideal o objectes ceràmics del
segle passat, entre d’altres.
Des de la seva funció social
i arrelada al territori, el Museu treballa amb la intenció
d’establir vincles amb entitats
i organismes de la ciutat i la
comarca.
Revisant el patrimoni, la història i les experiències del passat en relació amb el present,
en un marc de reflexions i debats que ajudin a entendre el
present per encarar els reptes
de futur de la nostra societat. Aquest ha estat el pretext
d’aquesta exposició, que ha
volgut convidar a la reflexió
sobre com es feien les coses
abans i com es dissenyen ara.
Disseny = igualada va néixer
l’any 2011, com una associació
de professionals per potenciar
i promoure el disseny i la innovació, apostant pel disseny

com a element de posicionament diferencial en l’àmbit social i econòmic.
Els estudis d’aquesta associa-

ció que han participat en l’exposició són: Amorfa, Àrea,
Burzon*Comenge, CODI Carmina Orgué, DD Disseny

Gràfic - David Dàmaso, Jaume
Enrich, laGaspar Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada, Espai Gràfic, Estudi Ribaudí, Evvo Retail, Fildecel,
formigues.com, Foxy, Arnau
Gràcia, Xavi Grados, Eduard
Graell, Imaginat-t’ho, Instint,
Sara Ivorra, lablanca, Sergi
Lleida, Maria Rubio i Aitana
Sebastian, Lubochka, Xavier
Mula Studio, Nil Morist, 99%
Espais, NYTT Studio, Patricia
Carreño Picón, Sílvia Puig,
Quartada Estudi, Rotia!, Mireia Sala, Aureli Sendra, Lluís
Soriano, Roger Vallès i Balcells, Ricard Vila Studio i Marta Viscarro.
Al llarg d’aquests mesos, l’exposició serà l’eix de tot un seguit d’activitats paral·leles i
es convidarà a les escoles de
disseny de tot el país a visitar
l’exposició.
Aquesta mostra es podrà veure
al Museu de la Pell fins al 18 de
setembre de 2022. Tota la informació es podrà consultar al
web del Museu, www.museupelligualada.cat

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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Mostra Igualada tanca la 33a edició amb 8.000 espectadors
i 1.000 professionals acreditats
TEATRE / LA VEU

D

iumenge acabava la
33a Mostra Igualada,
fira d’espectacles infantils i juvenils, que ha tingut
lloc del 31 de març al 3 d’abril,
una 33a edició més necessària
que mai que ha suposat el retorn a la presencialitat tant de
la programació artística com
de les activitats professionals.
La Mostra Igualada ha comptat amb 47 companyies i 103
funcions. D’aquestes companyies, 32 de Catalunya i 14
de la resta de l’Estat. Dels 47
espectacles programats, s’han
celebrat 10 estrenes absolutes i

6 a Catalunya. La Fira s’ha celebrat en 14 espais de la ciutat
amb aforament limitat.
Amb encara tota la tarda de
diumenge per endavant, la
Mostra ja supera les 8.000
localitats venudes assolint el
80% d’ocupació de l’aforament.
Enguany la Fira ha registrat
prop de 1.000 professionals
de 400 entitats, superant així
la xifra del 2019 (últim any de
Llotja presencial), on es van
registrar 760 professionals.
La Mostra Pro Catalan Arts,
a través de la Llotja presencial
al Museu de la Pell ha organitzat 150 reunions ràpides,
presentacions de projectes en
procés de creació i una kitchen table dedicada als joves i
al teatre. Els professionals han
valorat molt positivament el
nou disseny de la Llotja. Un
espai diàfan que combina zones de treball, de xerrades, de
reunions, de descans i un bar.
La Mostra PRO Catalan Arts
ha comptat amb l’assistència
de programadors i altres professionals d’arreu de l’estat i
també de dues delegacions de
professionals internacionals:
Occitanie en scène, amb re-

presentants d’equipaments i
teatres francesos, i Assitej Itàlia Chain Reaction, amb festivals italians d’arts escèniques.
Les dues delegacions també
oferiran una petita presentació a la Llotja.
La 34a edició de la Mostra
Igualada tindrà lloc del 30
de març al 2 d’abril del 2023
Mostra Igualada és la Fira de
referència de les arts escèniques per a tots els públics de
Catalunya. Un gran aparador
dels millors espectacles per a

públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la
capital de l’Anoia i que té com
a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del
país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de
Catalunya, està organitzada
per l’Ajuntament d’Igualada i
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. Del 30
de març al 2 d’abril del 2023 se
celebrarà la 34a edició.

NOTES TEATRALS

La revolució de les 4 idees
La revolució de les 4 idees. Producció: Cristina
Ferrer Direcció: Montserrat Bonet. Amb: Francesc Marginet Sensada, Abel Reyes Alabart i
Marc Tarrida Aribau

L

a companyia de teatre Dúo Fàcil va lluir a la
Mostra Igualada una de les seves obres, La Revolució de les 4 idees. Amb tres actors sobre l’escenari, interpretant a múltiples personatges i amb un
escenari de canvi constant, aquesta obra aconsegueix
revolucionar els nostres sentits.
Francesc Marginet Sensada, Abel Reyes Alabart i
Marc Tarrida Aribau, sota la direcció de Montserrat
Bonet, ens presenten una obra de crítica social que
mitjançant una sàtira còmica escenifiquen les desigualtats socials.
Sobre un escenari polifacètic i senzill, dos riders o
repartidors de menjar a domicili, ens porten un mirall de la societat criticant la diferència de classes. Per
aconseguir-ho, tenen l’ajuda de Don Izquierdo, un
company de treball que proposa iniciar una revolució laboral, amb quatre idees irrefutables per canviar
la seva precària situació. Un cop començada aquesta revolta, es presenta una visió jerarquitzada de la
realitat a la vegada que la manipulació del poder en
aquells que accedeixen a la part alta de la piràmide
social. Podríem dir, que Don Izquierdo, amb una interpretació magnífica de l’igualadí Marc Tarrida, és
el personatge clau que ens mostra aquest canvi de

poders, transformant-se en un tirà, maliciós i explotador un cop arriba al cim de l’empresa. En definitiva, un treballador que arriba del no-res a ser el CEO
d’un sistema empresarial, amb 4 idees per millorar
les condicions laborals que mai arriben. En aquesta
juxtaposició del món fictici que protagonitzen un cap
d’empresa egoista i malvat i uns treballadors invisibles que demanen millores laborals, la història apel·la
a les problemàtiques que ens afecten avui dia.
La revolució de les 4 idees també afegeix el seu granet de sorra a la lluita feminista, trencant el guió per
aclamar justícia quan l’únic personatge femení de la
història, Doña Esperanza, aporta la part romàntica a
l’obra i el seu tràgic final és la mort, convertir-se en
una dona invisible més.
Una altra de les crítiques que no deixa enrere aquesta
revolució és la manipulació mediàtica que blanqueja la tirania, els discursos populistes i demagògics

NOELIA GARCIA
@noegarciia14

dels nostres líders polítics actuals. La representació
d’aquesta idea és a través de dos directors d’empresa
més: Don Derecho, que també és rebutjat pels seus
treballadors per ser un líder dèspota, i Don Centro, el
CEO prometedor de la igualtat i el progrés.
La ironia barrejada amb un humor groller i satíric fan
possible que l’espectador entengui les intencions dels
personatges i la seva lluita per trencar les estructures
hegemòniques del sistema social dominant.
En aquesta revolta, no poden faltar els himnes musicals, i és que tant els riders com els empresaris donen
veu a cançons mítiques i revolucionaries com Bella
Chiao o El novio de la muerte, amb lletres adaptades
a la seva història.
L’escenografia d’aquesta obra és clau per desenvolupar els nombrosos escenaris que conformen el transcurs dels fets. Amb unes grans caixes de fusta, que
els mateixos actors mouen, i dos penjadors, els personatges ens porten pel carrer sobre les seves bicicletes,
a les oficines d’una gran empresa o als tallers d’una
fàbrica.
L’obra finalitza amb un vídeo d’una càpsula informativa de telediari que ens mostra imatges reals de revolucions dels últims anys i veus que expliquen les seves
idees durant la revolta.
Sens dubte, l’obra revoluciona totes les injustícies socials i aconsegueix que l’espectador focalitzi 4 idees o
més, de com és la desigual realitat dels nostres dies.
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Igualada es va omplir de teatre, dansa,
circ i titelles

FOTOS: Joan Guasch

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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Jordi Savall serà a les Nits Musicals de la Brufaganya
MÚSICA / LA VEU

E

l mestre Jordi Savall
actuarà a Sant Magí
durant el festival de
les Nits Musicals de la Brufaganya del proper estiu. El
concert es farà el dissabte 6
d’agost i serà un dels principals atractius de l’onzè
festival de les Nits Musicals
d’aquest any. Actuarà amb
Xavier Diaz-Latorre i interpretaran Folias & Romanescas.
Jordi Savall és una figura
de primera línia en la música antiga. Als seus 80 anys
continua tenint una intensa
activitat concertística amb
un promig de 140 actuacions l’any pels principals
auditoris i sales de concerts
de tot el mon. És fundador,
juntament amb Montserrat
Figueras, dels grups musicals Hespèrion XXI (1974),
La Capella Reial de Catalunya (1987) i Le Concert des
Nations (1989) amb els que
explora i crea un univers
d’emocions i de bellesa, i les
projecta al món i a milions
d’amants de la música.
La seva fecunda carrera musical ha estat mereixedora
de les més altes distincions

nacionals i internacionals,
d’entre les quals cal destacar
el títol de Doctor Honoris
Causa de les Universitats
d’Évora (Portugal), de Barcelona, de Lovaina (Bèlgica),
de Basilea (Suïssa) i d’Utrecht (Països Baixos), la insígnia “Chevalier” de la Legió
d’Honor de la República
Francesa, el Premi Internacional de Música per la Pau

del Ministeri de Cultura i
Ciència de la Baixa Saxònia,
la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la Medalla d’Or al mèrit cultural
de l’Ajuntament de Barcelona, el Premi europeu Helena
Vaz da Silva i el prestigiós
Premi Léonie Sonning, considerat el Premi Nobel de la
música.
Però Savall no oblida mai

dedicar una part del seu
temps al territori que li és
proper. Des de fa uns anys
ha promocionat la seva música en un espai geogràfic
ben conegut: primerament
amb el Festival de Música
Antiga de Poblet i a partir de
l’any passat al Festival Jordi
Savall de Santes Creus, amb
la idea d’estendre les interpretacions de música antiga
als indrets més emblemàtics
de la Ruta del Cister.
Si bé el concert que farà Jordi Savall a Sant Magí no està
inclòs en el festival que porta el seu nom a Santes Creus,
el seu esperit entra plenament en el pensament de Savall de donar suport implícit
i explícit a aquelles manifestacions culturals que suposin un desenvolupament
important d’un territori ple
de monuments històrics importantíssims amb algunes
construccions monàstiques
o conventuals de gran tradició i història.
A no tardar anunciarem la
programació definitiva de
les Nits Musicals 2022 que
aquest any comptarà amb
cinc concerts repartits en els
mesos de juny, juliol, agost i
setembre.

Tercer avançament
del disc “Gèls”, de
Gès Burgès i Cels
Buurgès
MÚSICA / LA VEU

Durant el 2021 el duet Gèls,
format per Gès Burgès (Kamele
N’goni) i Cels Burgès (guitarra
elèctrica) han estat composant,
treballant i gravant temes nous,
els quals formaran part del seu
segon treball el 2022.
A diferència del seu primer
disc, Gèls (Hidden Track Records, 2020) gravat a duo i autoproduït amb l’Àlex Almirall,
el grup ha fet un pas endavant
compartint la seva música amb
músics i productors amics.
Aquest nou treball està format
per diferents peces composades i treballades per Gèls, però
cada una d’elles interpretades i
produïdes amb la col·laboració
de diferents artistes.
El Mercader, el Sultà i el Pescador n’és el tercer avançament,
amb la col·laboració del músic
Santi Careta, qui ha realitzat
la gravació i els arranjaments,
gravat-hi guitarra, banjo, mandolina, veus, percussions i
harmonium. Gravat per Santi
Careta a l’Església de Santa Eugènia del Relat (Avinyó), mesclat per Jordi Matas i masteritzat per Victor Garcia.

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Capítol nou per afegir al meu Llibre de circ (8)

A

vui ens veiem en la necessitat
d’obrir un nou capítol ja que
falta en el meu recull. Curiosament fent una altra recerca, vaig
descobrir l’existència d’un circ que va
venir a Igualada per la Festa Major.
Segons una publicitat que vaig descobrir a la plana 78 del Diari d’Igualada del 24/VIII/1990 va aparèixer un
anunci de gairebé mitja plana, que publicitava el “Circo Hnos Rico”. Un circ
del qual no en tenia ni idea. Potser per
provenir de les terres d’Osca, era desconegut a l’Anoia. No l’havia sentit a
anomenar mai! Ni en tenia notícia...
L’anunci va acompanyat d’un petit text, escrit en català, cosa que fa
creure que la nota fou redactada per
gent de la mateixa redacció. El títol
diu: “La festa major igualadina tindrà
circ” (Dels Hnos Rico).
Penso que en aquells anys ja podia fer
vacances del banc en el mes d’agost.
Lliurava del 15 al 31, cosa que hem
permetia estar fora d’Igualada durant dues setmanes i permetia el meu
descans i oblidar-me dels esdeveni-

ments festamajoners de la nostra ciutat. Marxava abans de que posessin
publicitat cirquera i al tornar, no en
quedava ni rastre!
En el meu llibre no dèiem res sobre
si portava lleons, tigres, cavalls i ximpanzés, tal com va dir l’amo Francisco
Rico a la persona que va redactar el
text.
El Circ anuncià funció el dissabte
(25/8) Una altra funció el diumenge (26/8) i finalment dues el dilluns
( Dia oficial de la Festa Major). Una a
2/4 de 8 del vespre i una darrera, a les
10 de la nit.

El Circ, segons el text, s’instal·là entre el cementiri i l’estació d’autobusos.
Era un solar en el qual es preveia ferhi una urbanització. El redactor de la
nota es preguntava: Llavors on es collocaran els circs?
És, doncs, d’obligat compliment deixar constància del pas per Igualada
tant sols sigui per aquesta detallada
inserció publicitària.
Gairebé hem fa vergonya haver de
confesar aquesta ignorància. Perdoneu!
Traduïm de “Infocirco” - “El lampista Paco Rico el dia 31/1/1954 va
casar-se amb una brodadora, de Colmenar Viejo, Luisa Bartolomé Garcia,
de 23 anys Varen tenir tres fills: Francisco, Ginés i Remedios. L’any 1974 els
“Germans Tonelly”, contractaren al
pare per tal que organitzés el transport. Fins que el 1976 la família Rico
fou contractada per la família Mirialex (“Circo Kron”) -tot i que no tenien
caravanes pròpies- el Paco marxà
amb tota la família, que dormia a les
cabines dels camions. Aquell mateix

any 1976, el pare, aimant de la comicitat, endegà un grup de pallassos, que
anomenà “Hermanos Rico”. Foren llogats pels circs “Teresa Rabal”, “Circo
Mundial” (Germans González) quan
presentaven l’espectacle “El Españolismo”. Els Rico presentaven quartet de
pallassos, antipodisme (Remedios)
i “coche loco”. Molts anys per Nadal
quan el “Circo Hermanos Rico” no
anava bé actuaven en els circs “Bruselas”, “Americano” de Feijoo Castilla
i “Circo Hnos Amorós- Silvestrini”
(1980) .(...)
El dia 11 d’abril de 1991 coincidint
amb l’aniversari del naixement del fill
Ginès, Francisco Rico va morir, als 65
anys. Això fou un cop fort pels Rico...
Feia un any de la seva vinguda a Igualada.
Només continuaren fent circ la Remedios, el Popey Jr. (fill del gran pallasso
Popey) i els tres fills seus. El Francisco (júnior) era el cap de transport del
“Gran Circ Mundial”. Tenen dos fills,
que tampoc són circenses. Ginés tenia
una empresa de transport.
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AUGA parlà sobre
postals d’Igualada
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“La traviata” de Verdi, a l’Ateneu Cinema en directe
des de la Royal Opera House de Londres

CULTURA / LA VEU

D

ÒPERA / LA VEU

illuns dia 4, el Teatre
de l’Ateneu és tornà
a omplir.
Després de tres dies d’activitats de la Mostra de Teatre
Infantil fórem els grans els
qui ocuparem el magnífic
recinte. Tot era a punt com
sempre, i com sempre, vàrem fer la sessió amb l’ajut de
l’equip que cuida el teatre.
Aquesta vegada fou per parlar i veure “Postals”.
En primer lloc, la M. Teresa
Miret, bibliotecària durant
molts anys a Igualada, va explicar l’origen de les “postals”.
El perquè, quan i on, s’inicià
aquest costum d’enviar-se
via correus missatges i lletres
ben visibles. Projectà mostres històriques a la pantalla.
Després fou Isidre Quintana
qui mostrà, també a la pantalla, una petita part de la
seva gran col·lecció.
Totes les Postals eren amb
vistes d’Igualada i editades
des de quasi l’inici de la fotografia.

D

imecres 13 d’abril
l’Ateneu Cinema acollirà una nova sessió
en directe des de la Royal
Opera House de Londres. En
aquesta ocasió es podrà gaudir de l’òpera La Traviata, de
Giuseppe Verdi, sota la direcció de Richard Eyre.
El París del segle XIX és una
ciutat de contrastos: sofisticació i frivolitat, amor i luxúria, vida i mort. La cortesana
Violetta canta algunes de les
àries més cèlebres de Verdi, inclosa l’alegre “Sempre
libera”, durant les trobades
intenses i apassionades amb
Alfredo i Germont. La cortesana Violetta viu i respira el
glamour de l’alta societat parisenca, però mai ha conegut
l’amor, fins que es troba amb
Alfredo. Abandonant la seva
existència hedonista per a
una nova vida al país, Violetta rep una visita sorpresa del
pare d’Alfred, que li demana
que sacrifiqui el seu amor pel

bé del seu nom familiar, exposant cruelment els dobles
estàndards de la societat i accelerant la tràgica desaparició
de Violetta.
La traviata de Giuseppe Verdi
és una de les òperes més conegudes del món. Amb la seva

història d’amor ho té tot: des
de melodies inoblidables, com
el cor de la festa de «Brindisi»,
fins a la tragèdia de l’acte final,
on l’esperança s’enfila en la
vora de la desesperació.
La producció de Richard Eyre,
dirigida per Giacomo Sagri-

panti i Renato Balsadonna,
i protagonitzada per Pretty
Yende, Angel Blue i Hrachuhí
Bassénz.
La sessió començarà a 1/4 de 9
del vespre i tindrà una durada
de tres hores i 40 minuts amb
dos intervals.

La Traviata
Libret: Francesco Maria Piave
Disseny: Bob Crowley
Disseny d'il·luminació: Jean Kalman
Direcció de moviment: Jane Gibson

Dimecres, 13 d'abril

Retransmissió en directe a les 20:15h

Venda d'entrades: ateneucinema.cat
Preus: 18 euros i 15 euros socis de l'Ateneu
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Els ateneus de Calaf, Sitges i Caldes de Montbui
acullen la gira musical solidària amb Ucraïna
MÚSICA PER LA PAU

TEATRE / LA VEU

E

ls ateneus Casino Prado de Sitges (10 d’abril),
Casino de Calaf (11
d’abril) i Casino de Caldes de
Montbui (12 d’abril) acolliran
la gira solidària amb Ucraïna
MÚSICA PER LA PAU, impulsada pel director d’orquestra barceloní i exdirector de
l’Orquestra Simfònica de Lviv
(Ucraïna), Melani Mestre, i
organitzada pel Consolat General d’Ucraïna a Barcelona i
l’Associació Cultural Djerelo,
amb el suport de la Federació
d’Ateneus de Catalunya (FAC)
a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya
(XTAC).
Amb un programa centrat en
l’imponent Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, la
gira compta amb la participació solidària de 40 músics de
tres formacions orquestrals:
la JOFICAT – Jove Filharmònica Catalana; l’Orquestra
de Cambra Catalana i la Filharmonia Ibèrica, que juntament amb un cor de més de
250 cantaires, uniran les seves veus en un clam contra

la guerra. D’aquesta manera
el Cor Dyapason, dirigit pel
mestre Teodor Roure, s’unirà
a un Cor participatiu per la
pau vingut d’arreu de Catalunya.
Dirigits pel propi Melani
Mestre, les veus solistes de
Natasha Tupin, soprano; Nadia Ruseva, mezzo; Patrik
Tapiol, tenor, i Lluís Vergés,
baix, arrodoniran un excellent conjunt musical que iniciarà la vetllada amb el sublim
Laudate Dominum K339
de les Vesperae Solennes de
Confessore.
L’objectiu del concert MÚSICA PER LA PAU, és donar suport a les víctimes de la guerra
a Ucraïna. La recaptació de la
gira serà satisfeta íntegrament
a l’Associació Djerelo que capitalitza tota l’ajuda humanitària a través del Consolat General d’Ucraïna a Barcelona.
“La Música, i en aquest cas la
de Mozart, uneix les persones
per combatre qualsevol adversitat i dona una lliçó d’esperança i humanitat envers la
barbaritat de la guerra”, assenyala Melani Mestre.
Per al director, “si la Música

és capaç d’unir una munió de
pràcticament 300 músics sota
una mateixa partitura, tal vegada ens hauríem de plantejar el paper de la Música i els
músics en la societat”. Tot i tocar diferents veus i melodies,
amb tot el respecte mutu que
exigeix, i tenint en compte la
total diversitat instrumental i
vocal, el Rèquiem de Mozart
és l’obra més important dins
de la Història de la Música i
de la Humanitat a l’hora d’illustrar la necessitat de mantenir els valors i drets humans
per sobre de tot.
Rèquiem de Mozart, una obra
mítica estrenada a Ucraïna
pel fill del compositor
El Rèquiem de W.A. Mozart
es va estrenar l’any 1839 a
la Catedral de St. Yuriy, a la
ciutat ucraïnesa de Lviv, de
la mà del seu fill compositor
i director Franz Xaver Mozart, i en presència de la seva
mare. Franz Xaver Mozart va
fundar la primera escola de
música, la primera orquestra
i el primer cor amb el que va
interpretar aquesta obra cabdal del repertori sacre. Mo-

Dissabte Hugkakke, concert de hip
hop al Teatre Nu
MÚSICA / LA VEU

A

quest dissabte la Casa
del Teatre Nu obrirà les seves portes
per oferir una nit de concert
amb Hugkakke, un concert a
càrrec del músic Hug Gabarró, un dels noms de l’escena
hip hop que porta més de 8
anys editant treballs basats en
aquest gènere. Ara l’Hug, després d’uns quants anys vivint

a l’illa de Mallorca, ha tornat
a l’Anoia i ve a Tous a presentar el seu últim treball: Sòlid.
L’Hug defineix la seva proposta com “una arribada a
meta, que no té com objectiu
deixar de banda les etiquetes
i acceptar el que ve i com ve,
sabent que cada situació té
moltes versions per ser viscudes.” Serà la primera vegada
que a La Casa hi soni hip hop,
una experiència que pot ser

molt especial. Serà dissabte
dia 9, com sempre a les 20h.
A l’Hugkakke (lletres i veu)
l’acompanyaran l’Àlex Molina
(guitarrista) i l’Òscar Fanega
(baixista).
La cita serà dissabte a les
20:00 h. Les entrades poden
aconseguir-se a través de la
web del teatrenu.com o directament a la plataforma
https://entradium.com/
events/unic

zart fill va viure una temporada llarga en aquesta ciutat
ucraïnesa, en aquell moment
sota l’Imperi Austrohongarès,
i que avui en dia és la capital
cultural i musical de la Ucraïna actual.
“Com a ex director de l’Orquestra Simfònica de Lviv,
amb la que vaig conviure i
treballar gairebé cinc anys,
el vincle emocional i musical
amb Ucraïna ha esdevingut el
motor necessari per prendre
la determinació d’abanderar
amb la Música la lluita per
unificar un clam contra la
guerra, a favor de la pau i la
solidaritat amb un poble, una
cultura i una identitat úniques al món”, explica Mestre.
Els enllaços per a la venda
d’entrades anticipades estan
disponibles a la web www.ateneus.cat. Tanmateix, i per tal
d’oferir una fila 0, l’Associació
posa a disposició el número
de compte ES93 2100 0754
6502 0044 8967 perquè aquelles persones que no puguin
assistir als concerts, però que
desitgin participar-hi activament, puguin realitzar aportacions econòmiques.

“Territoris”, nova
exposició de Desedamas al Cal Roure
EXPOSICIONS / LA VEU

C

al Roure acull a partir
de d’avui divendres i
fins l’octubre una nova
exposició tèxtil que porta per
títol “Territoris” i que és obra
de Desedamas.
“Amb aquesta sèrie s’explorem
els “llocs comuns” que habitem
i ens habiten. Les obres estan
inspirades en els territoris, tant
físics com simbòlics, que evoquen i ens transporten a colors,
textures, espais i horitzons diversos.
El nostre llenguatge per la creació d’aquesta sèrie són els colors, la repetició de les formes,
les textures i les transparències. La seda és el mitjà que ens
serveix de base per aconseguir
modular la nostra “veu”.
El teixit acompanya la humanitat des de fa segles. Potser per
ser tan proper o perquè ha estat associat al món femení, no
se li ha donat la importància
que mereix. Molt records emocionals i tàctils estan relacionats amb aquest material.
Hem convertit el fet de treballar amb unes tècniques i materials tradicionalment femenins
en el paradigma de la nostra
forma d’expressió, reclamant
així una forma femenina de
creació artística”.
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Es presenten les bases de la 27a edició dels Premis Ciutat
d’Igualada de creació artística, recerca i compromís social
CULTURA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada,
per mitjà del Departament de Promoció
Cultural i Relacions Institucionals, d’acord amb les entitats promotores i persones
que hi participen, presenten
la 27a edició de les bases dels
Premis Ciutat d’Igualada. Una
convocatòria que agrupa els 9
premis existents i que promou
la creació artística, cultural i
social, en un sentit ampli, així
com reconèixer els principals
creadors, tant en l’àmbit local,
com nacional i internacional.
El termini general de presentació de les obres dels Premis
Ciutat d’Igualada finalitza el
dia 18 de setembre de 2022.
Cal tenir en compte que la
data de lliurament de projectes de recerca del premi Jaume
Caresmar (de caràcter biennal), acaba el 17 de setembre
de 2023. Cal tenir present que
el premi de Recerca Dr. Joan
Mercader, també és biennal,
i el termini de recepció de
projectes de recerca finalitza
aquest any. El veredicte i el
lliurament dels premis es durà
a terme el diumenge dia 20 de
novembre de 2022 al Teatre
Municipal l’Ateneu. Pel que fa
a les novetats, la més notable
és el canvi de format del premi
de fotografia Procopi Llucià,
que passa a ser totalment digi-

tal i de caràcter marcadament
internacional, reconegut per
la FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographque)
i la PSA (Photographic Society of America), amb 4 seccions: 1-Monocrom (lliure)
2-Color (lliure) 3-Vins i escumosos 4-Emocions i relacions
humanes. La presentació ha
de ser de com a mínim 4 fotografies per autor i secció. Es
pot escollir participar en qualsevol secció o en totes. Qui
sumi més puntuació d’entre
totes les fotografies presentades obtindrà el primer premi.
Hi ha una quota d’inscripció
per 1 o 2 seccions de 15€; i
de 3 o 4 seccions de 20€, per
ajudar al sosteniment del sistema. Els terminis han hagut
d’ajustar-se a la normativa internacional, i per tant aquest
premi té un termini del 26 de
juny i el veredicte serà el dia 9
de juliol, tot i que el lliurament
es mantindrà el dia 20 de novembre. Hi haurà un 1r Premi
de 1.000 €, guardó i Pin Blau
FIAP al millor autor del Saló;
Premi a la millor fotografia de
cada secció: 100€ i Medalla
d’OR FIAP. Es repartiran 97
punts entre les 4 seccions.
El Premi de Disseny Gaspar
Camps que cada convocatòria
compren un cicle de tres anys,
en cadascun dels quals es premien diferents modalitats de
l’àmbit del disseny. Aquest any

el premi està dedicat a aquells
treballs de disseny gràfic, en
els seus tres grans àmbits:
editorial (cartellisme, llibres,
fulletons, catàlegs, llibres),
packaging (embalatge, disseny
de producte gràfic...) i treballs
d’identitat corporativa, que
hauran d’estar acabats i/o fets
públics entre el 21 de setembre de 2019 al 18 de setembre
de 2022, produïts a Igualada o
comarca de l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius.
Els candidats seran a proposta
del propi Jurat o bé qualsevol
interessat a través del formulari que trobareu al web, amb
les dades de l’autor i una imatge del treball en JPG d’entre
500 Kb i 1MG.
El premi de Composició Musical Paquita Madriguera ha
recuperat en part l’orientació

de les bases anteriors al 2019,
però limitant la composició a
petit conjunt de cambra infantil, i composicions d’una durada d’entre 5 i 10 minuts, orientat a ser utilitzat per les escoles
d’ensenyaments musicals.
La resta de premis, mantenen
les seves bases sense canvis
substancials i com les edicions
anteriors: Premi d’Honor, Art
Digital, Compromís Social,
Disseny, i Poesia.
Nova imatge promocional
Per tal de difondre els premis,
s’ha creat una nova imatge que
ha volgut fugir de la imatge del
guardó, per crear un nou concepte que juga amb unes mans
obertes que fan referència al
fet de donar i rebre i el color
groc que s’associa a la creativitat. Les mans han estat direc-

tament impreses en tinta, per
mostrar la textura, els relleus
de la mà, que humanitzen els
premis. Creada pels dissenyadors igualadins Nil Morist i
Marina Camprubí, de Renec!
Taller Gràfic.
Els premis són possibles gràcies a la implicació de tots els
membres que formen part dels
diferents Jurats i les entitats i
empreses com CEINA, Renda Urbana, Corel i Trilogi, en
el premi d’art digital Jaume
Graells; la Fundació Sant Crist
d’Igualada, en el copatrocini i organització del premi al
Compromís Social Mossèn
Còdol; el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, en el premi Procopi Llucià de fotografia; de
l’Ateneu Igualadí, el Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada i Viena edicions, en el
premi de poesia; l’entitat disseny=igualada, La Gaspar, escola municipal d’art i disseny,
i Disseny Marked, en el premi
de Disseny Gaspar Camps;
l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada en el
premi de composició musical
Paquita Madriguera; El Centre
d’Estudis Comarcal d’Igualada
i el Centre d’Estudis Antoni de
Campeny amb la Universitat
de Barcelona, en l’organització
del premi d’investigació Jaume
Caresmar i el de Recerca Dr.
Joan Mercader.
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L’escriptor igualadí Robert
“El gran viatge de la Dent de Lleó”,
espectacle de dansa al Casal de Calaf Hernando publica la tercera novel·la “Gladius II”
DANSA / LA VEU

D

emà dissabte, a les
7 de la tarda, a la
Sala Folch i Torres
del Casal de Calaf, es podrà
gaudir de l’obra “El gran viatge de la Dent de Lleó”, un
espectacle de dansa a càrrec
de la companyia El Jove Ballet Solsoní.
La companyia de dansa Jove
Ballet Solsoní dirigida per
Fina Comas, presenta aquest
espectacle basat en el conte
de la il·lustradora solsonina
Anna Terricabras. Compten
amb la col·laboració d’algunes ballarines del Petit Ballet
Solsoní. La companyia està
formada per catorze ballarines i dos ballarins, sota la
direcció artística de Fina Comas i Martí Prades.
Durant l’espectacle us portaran a fer un viatge per l’interior del conte, on la protagonista, la Dent de Lleó,
ens transportarà a diferents
indrets on coneixerà nous
amics que la duran a viure
experiències
inoblidables.
L’espectacle, que és per a tots
els públics combina diferents

LLIBRES / LA VEU

R

disciplines de dansa: clàssic,
neoclàssic, modern i contemporani.
Aquesta associació es va
fundar l’any 2014. Neix de
la confluència de diferents
inquietuds, una voluntat per
part de les ballarines i ballarins de poder mostrar al
món, els seus aprenentatges,
una voluntat per part de la
direcció de gestionar i canalitzar, la il·lusió i ganes de
millora dels seus alumnes i

una voluntat de les famílies
de fer realitat dels somnis de
les seves filles i fills.
La companyia solsonina té
com a objectiu principal
apropar la dansa a la societat.
Però també té objectius tant
individuals, com de la millora i el perfeccionament de la
dansa, com també objectius
col·lectius: aprendre a treballar en equip, guanyar confiança amb els teus companys/
es, entre molts d’altres.

obert Hernando és
mestre industrial de
professió i des de l’any
1995 col·labora activament
amb diferents mitjans de comunicació, la majoria esportius.
En els darrers temps també
ha participat en diversos projectes amb diferents productores de ficció nacional. Després del gran èxit aconseguit
amb la seva primera novel·la
de ficció, Gladius, va publicar
Grial Montserrat, un thriller
de suspens que no ha deixat
indiferent ningú.
Ara, per aclamació popular
publica Gladius II, seqüela de
la seva reeixida òpera prima.
Una novel·la que arriba més
tard del previst, ja que el novembre del 2020 l’autor va ser
diagnosticat d’un Mieloma
Múltiple, un agressiu càncer
hematològic que l’ha tingut
fora de joc una bona temporada i contra el que encara
continua lluitant.
En aquesta nova entrega el

valent i aguerrit Aitor Tresor,
segueix enrolat al Circ Màxim del mafiós italià Marco
de Luca. El debut estel·lar a
Clunia l’ha convertit en un
dels actius més carismàtics
de l’espectacle. No obstant,
el jove exboxejador barceloní
seguirà molt a desgrat seu, intentant lluitar a esquenes de
la seva família; malgrat que
ell mateix pressenteix que ja
no lluita exclusivament per
saldar deutes impossibles.
El llibre ja és a la venda a: llibreries, Amazon, La Casa del
Llibre, FNAC...

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

PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX.
PERSPECTIVA DEL PONT DE MONTBUI,
ANOMENAT TAMBÉ “EL PONT GRAN”.
Diverses vegades fotografiat, reconvertint la
imatge en molts casos com a una postal; totes
les fotografies apunten a ser una elogi a aquesta
construcció de l’any 1884.
Captura atribuïble el taller fotogràfic de J. Vila;
que presenta una visió precisa per a posar en
valor aquesta obra mestra de l’enginyeria; de la
qual en podeu trobar dades de la seva història en
aquest enllaç: https://patrimonicultural.diba.cat/
element/pont-gran-de-montbui
Recopilació i digitalització de fotografies i de dades Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i
d’Arxiu a càrrec d’aquesta administradora i responsa- Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Mateble de Documentació de l’AFI, Carmel·la Planell Lluís. rial recentment digitalitzat.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Sèrie orgànica”, de Carme Masià, talment una
lloança i enaltiment a la bellesa del que ha estat
i del que n’ha quedat d’una cosa...
Perquè tot té més d’una vida, només que li cal un cert temps
per a convertint-se en una altra cosa

P

er a aquesta última edició del FineArt, un espai tan singular com Cal
Blaiet, ha estat el marc més oportú per la presentació del tot insòlita
com inexcusable de l’obra de la fotògrafa gironina Carme Masià (Girona, 1952); una realització fotogràfica -però, al capdavall plàstica- que suggereix tota una descoberta d’un conjunt d’imatges nodrides d’un sorprenent
i admirable rerefons poètic.
Tota aquesta col·lecció de fotografies constitueix un veritable exercici de diàlegs entre el sentiment més íntim i la imatge que es proposa mostrar l’autora amb la finalitat de reflectir aquesta mena de conversa mitjançant unes
formes exquisides i delicades, capaces de suggerir una il·lusòria senzillesa
entorn dels objectes ponderats.
Una aproximació al perfil personal de la gironina, Carme Masià, ens presenta una dona que es va graduar en Fotografia i interior a l’Escola Eina, de
Barcelona. Apassionada i plenament lliurada al món de la imatge i les arts
plàstiques, seguidament va estudiar Arts gràfiques i Fotografia a l’Escola
d’Arts Visuals, de Nova York. D’aleshores ençà, una incansable activitat creativa va portar-la a mostrar la seva obra en diverses exposicions tant des del
protagonisme personal com des del col·lectiu, endemés de fer pública l’edició de diferents llibres. Als nostres dies, ens la trobem treballant des d’una
perspectiva en què combina l’univers de la fotografia artística amb el camp
de la fotografia estrictament comercial o per encàrrec; una esfera productiva
que du a terme en col·laboració amb diferents entitats i des de la realització
de projectes de diverses naturaleses.
Una mirada atenta a la seva creació artística, amb unes peces -fotografies- d’una manifesta orientació orientalista -a propòsit dels seus viatges al
Japó- ens descobreix unes realitzacions visuals que es caracteritzen per un
subtil refinament del gest, amb una lluminositat escassament contrastada,
nítida i diàfana, i totalment absent de dissonàncies; però sí aportant una
inevitable dosi de sensibilitat. Endemés, completa aquest treball plàstic un
delicat tractament de les textures de tots aquells elements fotografiats, amb
una curosa atenció envers aquells components de l’obra -vidres, papers,
etc.- que apunten a ser els menys resistents.
Des d’una perspectiva estrictament temàtica, encara que tècnica i tema estan tremendament interrelacionats en la producció fotogràfica de Masià;
aquesta fotògrafa, gràcies a un total domini de les arts plàstiques és capaç de
concedir a cada fotografia uns commovedors missatges poètics per a comunicar una intimíssima concepció: la fragilitat de les coses belles, la fugacitat
dels records i, en definitiva, allò d’efímer que té la pròpia vida. Això és, bo
i servint-se d’un llenguatge pausat i summament mesurat, en la seva obra
queda palès que res no és fruit de l’atzar. Perquè, en opinió de l’autora: “Tot
té més d’una vida; només que, a cada cosa, cada element, li cal un temps per
a transformar-se i esdevenir una altra cosa, un altre element”.

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
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AGENDA
DIVENDRES 8
MÚSICA
Igualada
Integral de sonates per a violí i piano de Beethoven. Sonata en la menor
núm. 4 op. 23 i Sonata en la menor
núm. 8 op. 47 Kreutzer, amb Gabriel
Coll, violí i Guillem Martí, piano.
Divendres 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu
TAST DE LITERATURA
Els Hostalets de Pierola
Lectura teatralitzada de “La infanticida” de Victor Català a càrrec de Lidia
Coll Vidal.
Divendres 2/4 de 8 del vespre a l’Auditori Cal Figueres
CLUB DE LECTURA
Òdena
Club de lectura de novel·la. Parlarem
de “La força del destí” de Martí Gironell.
Divendres a les 7 de la tarda a al Biblioteca l’Atzavara
CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “En un muelle de Normandia”. Marianne Winckler, una reconeguda autora, decideix
escriure un llibre sobre la precarietat
laboral tot vivint aquesta realitat de
primera mà.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al
cinema de la Lliga
CINEMA
La Pobla de Claramunt
Projecció de la pel.lícula “La escopeta
nacional” de Luis Garcia Berlanga. Ri-

card Fusté farà la presentació del film
i en acabar la projecció conduirà el debat del cine club.
Divendres a les 9 del vespre a l’Ateneu
Gumersind Bisbal

DISSABTE 9
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “La vall de la
llum” de Toni Cruanyes. L’autor conversarà amb Laia Vicens, periodista.
Toni Cruanyes s’allunya de la seva faceta més periodística per oferir-nos
un retrat íntim, lúcid i precís
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala de
socis de l’Ateneu
DANSA
Calaf
“El gran viatge de la dent de lleó” a
càrrec de Jove ballet solsoní sota la
direcció de Fina Comas. Espectacle
de dansa per a tots els públics que
combina diferents estils: neoclàssic,
modern i contemporani, per explicar i
interpretar el conte.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal
TEATRE
Els Hostalets de Pierola
Representació de l’obra “Quan els núvols canvien de nas” a càrrec del Grup
de Teatre dels Hostalets de Pierola.
Dissabte a les 10 del vespre al teatre
del Casal Català
MÚSICA
Sant Martí de Tous
Concert amb Hugkakke, un concert a

càrrec del músic Hug Gabarró, un dels
noms de l’escena hip hop que porta
més de 8 anys editant treballs.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa
del Teatre Nu

DIUMENGE 10
TEATRE
Igualada
“Una teràpia integral”. Una comèdia
esbojarrada amb Abel Folk, Andrea
Ros, Roger Coma i Àngels Gonyalons.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu

DILLUNS 11
TALLER
Òdena
Taller de manualitats infantil. Descobrim els personatges de Sant Jordi
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca l’Atzavara

DIMARTS 12
MÚSICA
Igualada
Rèquiem de Verdi. El concert simfònic de Setmana Santa serà magne,
amb una obra brillant i espectacular.
Amb l’Orquestra Simfònica del Vallès,
el Cor Amics de l’Òpera, de Sabadell,
el Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados, de Lleida, la Coral Mixta
d’Igualada.

Dimarts a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria
CINEMA
Igualada
VI Mostra de Films premiats en festivals de cinema turístic. Organitzat per
l’Associació d’Igualada per la UNESCO amb la col.laboració de terres Travel Festival i Fer Frans Viatges.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu
Cinema
TALLER
Òdena
Taller de manualitats de St. Jordi.Farem punts de llibres i roses molt originals! Adreçat a públic adult. A càrrec d’Isabel Rocabayera
Dimarts a les 10 del matí a la biblioteca l’Atzavara

DIMECRES 13
ÒPERA
Igualada
“La Traviatta” de Giusseppe Verdi. Retransmissió en directe des de la Royal
Opera House de Londres.
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a
l’Ateneu Cinema
HORA DEL CONTE
Òdena
Hora del conte i presentació del llibre
infantil “Muvumú i la fruita màgica”. A
càrrec de les autores igualadines Maria Farrés i Nita Vilarrubias.
Dimecres a les 6 de la tarda a la biblioteca l’Atzavara

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

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 tradi-

cional 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

TERRITORIS

Exposició d’art tèxtil a càrrec de Desedasmas.
D’abril a octubre a l’Hotel Cal Roure
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Les millors sèries
“Vikingos Valhalla”, el principi del final d’una era llegendària
REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés de sis temporades Vikingos ha dit
adeu als seus fans.
No obstant això, encara que
la ficció que va començar
protagonitzant Ragnar Lothbrok tindrà més capítols,
la seva història continuarà
viva gràcies al nou spin-off
creat per Michael Hirst, Valhalla. Netflix va estrenar el
febrer passat aquesta sèrie
de 8 capítols d’uns 50 minuts
aproximadament.

L’equip darrere de Valhalla
El mateix creador de Vikingos, Michael Hirst, és el guionista i de productor executiu
de la nova versió de la sèrie.
Hirst comptarà amb l’ajuda
de Jeb Stuart (El fugitivo),
autor i creador de nombroses històries de vikings.
El rodatge de la sèrie va començar l’estiu de 2020 en els
estudis Ashford d’Irlanda,
encara que va haver de suspendre’s durant diversos dies
a causa de la covid-19. Els
retards es van acumular al
projecte, la principal idea era
estrenar Valhalla després del
final de Vikingos, però no va
ser possible. Tot i els canvis
en la data d’estrena, la sèrie

Valhalla, les històries
dels grans vikings com
Leif Erikson, Freydis,
Harald Harada
i el Rei William
el Conqueridor.
ha estat tot un èxit.
Història de Valhalla
La sèrie ens transporta un
segle després dels successos
vists en Vikingos. Sí, viatjarem cent anys al futur, al
voltant de l’any 1066 i la invasió d’Anglaterra per part
d’un descendent del llegendari viking Rotllo. Coneixerem les històries de grans
vikings com Leif Erikson,
Freydis, Harald Harada i el
Rei William el Conqueridor.
La trama de la llegenda
“Un dels grans problemes
és la cristianització del món
pagà”, comentava Hirst.
“Veureu exèrcits cristians
vikings lluitant contra exèrcits pagans vikings, i això és
realment interessant”.
Valhalla comença a principis del segle XI i narra les
llegendàries aventures d’alguns dels vikings més famosos que marquen les pàgines

d’història. Aquests homes i
dones obriran un camí mentre lluiten per sobreviure en
un món de constant canvi i
evolució.
Aclamat elenc d’actors
Atès que la història transcorrerà cent anys després de
Vikingos, és gairebé segur
que no trobem als mateixos
personatges, ja que tots estan morts per a aquesta nova
etapa de la història. Però sí
que coneixem els seus descendents. El llinatge continua. De fet, abans de la seva
estrena, el creador de la sè-

FES-TE SOCI!

Amb només dos dies
en pantalla, Valhalla
va aconseguir més de
194 milions d’hores
vistes en nou dies. El
top 10 de sèries en més
de 90 països.
rie, va avançar que era possible que hi tornessin “cares
familiars”.
El repartiment principal és el
següent:
Sam Colett serà Leif Eriksson, criat en els marges del
món conegut i provinent
d’una família molt unida immersa en les antigues creences paganes. Leif és un mariner intrèpid i físicament
fort, i la nostra entrada en un
món viking a la meitat d’un
violent canvi.
Frida Gustavsson serà Freydis Eriksdotter. Feroçment
pagana, fogosa i testarruda,
Freydis és una ferma creient
en els “déus antics”. Igual que
el seu germà Leif, arriba a
Kattigat com una forastera,
però es converteix en una
inspiració per als d’antany.
Leo Sutter serà Harald Sigurdsson. Nascut en la
noblesa viking, Harald és

VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!

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

un dels últims berserkers
vikings. Carismàtic, ambiciós i maco, és capaç d’unir
tant als seguidors d’Odin
com als cristians.
Bradley Freegard serà Canut,
el Rei de Dinamarca. Un líder viking savi, intel·ligent
i despietat. Manté als seus
amics a prop i als seus enemics encara més a prop. Les
seves ambicions modelaran
el curs de la història en el
segle XI i el convertiran en
una figura definitòria de l’era
vikinga.
Estrena i acollida
Amb només dos dies en la
plataforma, Netflix va publicar el següent comunicat:
“Amb més de 194 milions
d’hores vistes en només 9
dies i en el top 10 de sèries
en més de 90 països, #VikingosValhalla seguirà amb una
segona i tercera temporada”
La temporada 2 de Valhalla
ja es va filmar i, segons els
informes, la producció el rodatge va acabar el novembre
de 2021, abans que la sèrie
debutés. És possible que la
data d’estrena de la temporada 2 sigui a la fi de 2022,
encara que una aposta més
segura és que s’estreni durant
el febrer però en 2023.
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Univers Marvel
Estrena • Morbius
REDACCIÓ/

E

l Doctor Michael Morbius
(Jared Leto) és un bioquímic
que sofreix una estranya malaltia en la sang. Per a curar-se i donar una resposta al seu trastorn, en
el procés, s’infecta sense adonar-se
amb una forma de vampirisme. Encara que hauria d’haver mort, després de la cura, Michael se sent més
viu que mai i adquireix dons com a
força, velocitat, capacitat de ecolocalización, a més d’una necessitat
irresistible de consumir sang. Tràgicament convertit en un imperfecte
antiheroi, el Doctor Morbius tindrà
una última oportunitat, però a quin
preu?
Spin-off d’un dels vilans més coneguts de Spider-Man, creat per Roy
Thomas i Gil Kane, el film el produei-

xen els responsables de Spider-Man:
Homecoming (2017), Venom (2018) i
Spider-Man: Lluny de casa (2019).
Morbius, de nom real Dr. Michael Morbius, neix en els còmics de
Spider-Man com un antagonista de
l’home aràcnid. El seu personatge va
anar evolucionant de vilà a anti-heroi, Morbius més que superheroi és
un super anti-heroi, en la seva pròpia línia de còmics a més d’associar-se amb tota mena de personatges
de Marvel que anirien des del Motorista Fantasma a Blade.
Jared Leto com a heroi-vilà de còmic
presenta uns certs inconvenients per
a calar en el cor o els ulls dels amants
de superherois, doncs, encara que
té l’atractiu de Leto, la seva conversió en el vampiritzat Morbius és una
mica d’arcada però cal reconèixer
que tècnicament sorprèn.

Relacions socials

L’altra banda de la màfia

A Tous • El buen patrón

Estrena • Para Chiara
REDACCIÓ /

L

a família Guerrasio i els seus
amics es reuneixen per a celebrar el divuit aniversari de
la filla major de Claudio i Carmela.
Existeix una sana rivalitat entre la
noia i la seva germana Chiara, de 16
anys, mentre competeixen en la pista
de ball. És una ocasió feliç i la família
està unida i en plena forma. No obstant això, tot canvia l’endemà quan
Claudio desapareix. Chiara comença

REDACCIÓ /

U

n Julio Blanco, el carismàtic propietari d’una empresa
que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de
províncies, espera la imminent visita
d’una comissió que decidirà l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència
empresarial. Tot ha d’estar perfecte
per a la visita. No obstant això, tot
sembla conspirar contra ell. Treballant a contrarellotge, Blanco intenta resoldre els problemes dels seus

a investigar: a mesura que s’acosta a
la veritat es veu obligada a decidir
quin tipus de futur vol per a ella.
S’han explicat innombrables relats
sobre la màfia, però el que de veritat li interessa a Jonas Carpignano, el
director de Para Chiara, és indagar
fins a quin punt tot aquest univers
de corrupció afecta a les baules més
febles d’aquestes famílies, els nens i
joves que s’enfronten a l’assumpció
de la delinqüència gairebé com una
tradició heretada.

empleats, creuant per a això totes
les línies imaginables, i donant lloc
a una inesperada i explosiva successió d’esdeveniments d’imprevisibles
conseqüències.
El guió apunta a diverses dianes i la
història que compte al·ludeix a diversos aspectes de la vida laboral, de la
política de províncies, de les relacions a casa i en el treball, de l’amistat,
de la responsabilitat, de l’equilibri (o
de la pèrdua d’ell) i d’aquesta zona
aspra on frega l’ètica del que convé
amb el que cal fer.
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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.

PARA CHIARA
Itàlia. Drama. De Jonas Carpignano. Amb Swamy Rotolo,
Carmela Fumo, Claudio Rotolo
La família Guerrasio i els seus amics es reuneixen per a celebrar el divuit aniversari de la filla major de Claudio i Carmela.
Existeix una sana rivalitat entre la cumpleañera i la seva germana Chiara, de 16 anys, mentre competeixen en la pista de
ball. És una ocasió feliç i la família està unida i en plena forma.
No obstant això, tot canvia l’endemà quan Claudio desapareix.
ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS...
Regne Unit. Fantàstic. De David Yates. Amb Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller,
El professor Albus Dumbledore sap que el poderós mag fosc
Gellert Grindelwald està fent plans per a apoderar-se del món
màgic. Incapaç de detenir-lo ell només, confia en el Magizoólogo Newt Scamander per a dirigir un intrèpid equip de
mags, bruixes i un valent forner Muggle en una missió perillosa, on es troben amb antics i nous animals i s’enfronten a una
legió cada vegada més nombrosa de seguidors de Grindelwald.
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.
EL BUEN PATRÓN
Espanya. Comèdia. De Fernando Leon de Aranoa. Amb
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor,
Julio Blanco, el carismàtic propietari d’una empresa que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de províncies,
espera la imminent visita d’una comissió que decidirà l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència empresarial. Tot ha d’estar
perfecte per a la visita. No obstant això, tot sembla conspirar
contra ell. .

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

CAMERA CAFÉ
Ds: 17:30
Dg: 19:45
Dc: 17:30
CODA: LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Dv: 20:15
Dll: 19:30
MORBIUS
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dj: 20:00(VOSE)

1/ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Dv a Dg: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj: 19:00/22:00
1/ANIMALS FANTÀSTICS: ELS
SECRETS DE DUMBLEDORE
Dll i Dt: 16:00

3/ SONIC 2, LA PELICULA
Dv a Dt: 16:15/18:45
3/ UNCHARTED
Dv a Dt: 21:15
4/ ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Dv a Dt: 17:00/20:00
5/ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Dv a Dll: 18:00/21:00
Dt: 18:00
5/ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS... (VOSE)
Dt: 21:00
5/CAMERA CAFÉ, LA PELICULA
Dv a Dt: 16:00

LOS TIPOS MALOS
Dll: 17:00
Dj: 17:00
SALA PETITA
PARA CHIARA
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:15/20:00
Dll: 19:45
Dc: 17.45/20:30

6/MORBIUS
Dv a Dt:
15:45/18:10/20:20/22:35

Casal
St. Martí de Tous
EL BUEN PATRÓN
Ds: 17:30
Ds: 17:30
TAILOR
Ds i Dg: 19:15

depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

Yelmo Cines 3D
Abrera

2/SONIC 2, LA PELICULA
Dv a Dt: 17:15/19:45
2/MALNAZIDOS
Dv a Dt: 22:15

SALA GRAN

Centre
d’estètica
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7/LOS TIPOS MALOS
Dv Dll i Dt: 16:20
7/CANALLAS
Dv a Dt: 18:15
7/THE BATMAN
Dv a Dt: 20:30
7/SPIRIT: INDOMABLE
Ds i Dg: 16:20
8/ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Dv a Dt: 21:30
8/LOS TIPOS MALOS
Dv a Dt: 17:30/19:30

Gràcies per confiar en nosaltres

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

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

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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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. Entre dotzena i mitja i dues de negatius, i amb un fred que pela (tres
mots) / 2. Acceptaré el llegat de la cadireta estant. Rarament rebies, amb les veïnes de les
celtes / 3. Article balaguerí. Fan d’altri. Gos sense pilota / 4. Recollí de mala manera el lliç
petitó. Planta que fa flors així d’esquena / 5. Trident desmanegat. De pedra picada (del
neolític), com el pensament del mico / 6. Roseguem una estranya mera. Com a competició
és força passada per aigua / 7. Té un símbol que sona com l’h i no és mut. Canti a la lluna
plena de ponent / 8. La joiosa terra on els homes no duen els pantalons. Vocalitzen la mínima / 9. Cec per haver manipulat bor. Ni espardenyes ni esclops, ell llaura amb sabates de
moda. De tot una mica / 10. Tesi duta al terreny de la realitat. S’enfila per les roques amb
els seus 175 cc. / 11. Tímides sense mesura. Doneu vida als fills, i a l’avi, deu. Als marges
de la llei / 12. Premo el pedal perquè el iaio no es mulli les calces. El seu d’ells / 13. Tens la
cama ben deforme, xata. Eixuga la roba que és que és un gust.
VERTICALS: 1. Nadiua de la Vall d’Uixó. Ens decantem per un pomet dissimulat / 2. Quan
ets tu mateix, llavors és egolatria. Defensora a ultrança d’una poesia fèrria / 3. Nivell per
estrenar. Com que no beu és capaç de fer el pi. Posen límits al bosc / 4. Es refereix a un
pèl que fa riure el triple. Llei islàmica per escurçar la xarada / 5. Se me’n fot, si un altre
prefereix esperma. Damnosa, perjudicial / 6. Oest al nord. De la resposta que se’n riu del
mort seriosament. A l’ànima del morigerat / 7. Cigala que no competeix amb cap formiga.
Tan radicals com imides o iminos / 8. Poden dur a l’aberració. Acuiti fins dalt de tot. Peu
de porc / 9. Llum que baixa de dret des de dalt. Golafre amb pedigrí clàssic / 10. Enmig del
verd. A la postguerra va tenir feina a substituir el cafè. Per laurenci val / 11. Sobre el tauler
és un assassinat. El seu, també d’elles / 12. Ideal pel trial galàctic. Traficant d’ous, encara
que no se sent gaire.

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

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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Diumenge de Rams:
tornen les benediccions a l’exterior
ESGLÉSIA / LA VEU

D

iumenge vinent, 10
d’abril,
comença
la Setmana Santa
commemorant l’entrada de
Jesús a Jerusalem. Després
de dos anys sense poder-se
celebrar amb tot el seu esplendor, torna el Diumenge
de Rams amb benediccions
de palmes, llorer i palmons,
majoritàriament a l’exterior.
La Setmana Santa de 2020
la societat estava confinada
a les llars per la pandèmia i
l’any passat, es va fer la benedicció de rams a l’interior
dels temples amb l’aforament
restringit, o, en alguns casos,
no es va fer. Aquests són els
horaris de benediccions a
tota la comarca, seguint després la Missa de la Passió del
Senyor:
IGUALADA
- Santa Maria. Demà dia 9, a
les 8 del vespre (a l’interior
del temple, especial per infants). Diumenge, a 2/4 d’1
del migdia, a Santa Maria (a
la plaça del Bruc, davant la
basílica).
- Soledat. Totes les benediccions a dins del temple.
Demà, dia 9, a les 7 de la tarda. Diumenge, a les 11 del
matí i a les 7 de la tarda.
- Sagrada Família. A les 12
del migdia, a la placeta par-

roquial.
- Santuari de la Mare de Déu
de la Pietat (Escola Pia). A
3/4 de 12, al claustre.
- PP. Caputxins. A 2/4 de 12,
al claustre.
- N.S. de Montserrat. A les
11 del matí, a l’esplanada davant l’església.
- N.S. de Fàtima. A les 10 del
matí.
- Carmelites. A les 9 del matí.
COMARCA
- Vilanova del Camí: A 3/4
d’11 del matí.
- Montbui (poble): A 2/4 d’1
del migdia.
- Montbui (Sant Maure): A
les 11 del matí, Missa. A les
12, benedicció.
- Òdena: A les 11 del matí.
- Òdena (barri de Sant Pere,
“La Pau”): A 2/4 d’1 del migdia.
- L’Espelt. Demà, dia 9, a 2/4
de 7 de la tarda.
- Castellolí: A les 10 del matí.
- Jorba: Demà dia 9, a 2/4 de
8 de la tarda.
- La Pobla de Claramunt. A
les 12 del migdia.
- La Torre de Claramunt. A
les 11 del matí.
- Espoia: A 2/4 d’1 del migdia.
- Capellades. A les 11 del
matí.
- Sant Martí de Tous. A les 11
del matí.
- El Saió. A 2/4 de 10 del

matí.
- Clariana. A la 1 del migdia.
- Fillol. A 2/4 d’1 del migdia.
- Miralles. Demà, dia 9, a les
6 de la tarda.
- Orpí (Sant Miquel). Demà,
dia 9, a les 5 de la tarda.
- Carme: A 2/4 d’1 del migdia.
- La Llacuna: A 2/4 d’1 del
migdia.
- Copons: A les 3/4 de 12 del
migdia.
- Sant Pere Desvim. A 2/4
d’11 del matí.
- Rubió: A 2/4 d’11 del matí.
- Montmaneu. A la 1 del
migdia.
- Calaf. A 1/4 de 12 del migdia.
- Prats de Rei. A 3/4 de 12 del
migdia, davant del Santuari
del Portal.
- Sant Pere Sallavinera. A la 1
de la tarda.
- Sant Martí de Sesgueioles.
A 3/4 d’1 del migdia.
- Pujalt. A 1/4 de 12 del migdia.
- Aguilar de Segarra. A 3/4
de 10 del matí.
- Castellfollit del Boix (Sant
Pere). A 3/4 d’11 del matí.
- Piera: A 1/4 de 12 del migdia.
- Piera (Ca n’Aguilera): A les
10 del matí.
- Vallbona d’Anoia: A les 10
del matí.
- Hostalets de Pierola. A 2/4
d’1 del migdia.

Festa de la Mare de Déu
de la Pietat, copatrona
d’Igualada
ESGLÉSIA / LA VEU

A

vui divendres, dia 8, a
2/4 de 8 de la tarda, se
celebrarà la festivitat
de la Mare de Déu de la Pietat,
copatrona d’Igualada al seu
santuari de l’Escola Pia. L’ofici solemne i concelebrat serà
presidit pel P. Andreu Trilla,
escolapi. Unida a aquesta celebració hi haurà el sisè miserere quaresmal al Sant Crist,
amb el cant del salm i l’Adoració de les Cinc Llagues a Jesús
Crucificat. Durant l’ofertori,
s’oferirà el tradicional ciri votiu de la ciutat. L’Schola Cantorum d’Igualada solemnitzarà l’eucaristia, sota la direcció

d’Oriol Carceller i a l’orgue,
Montse Talló. Durant la comunió es cantarà l’Stábat Mater de Zoltàn Kodàly. Al final,
cant de la Pregària igualadina
a la Mare de Déu de la Pietat i
dels seus goigs.

Missa mensual en
llengua anglesa
ESGLÉSIA / LA VEU

D

emà dissabte, 9
d’abril, celebració de
la festivitat de Rams,
tindrà lloc, com cada segon
dissabte de mes, una missa en
llengua anglesa, a 2/4 de 5 de
la tarda, a la capella del Sant
Crist de la basílica de Santa
Maria d’Igualada. A l’inici de
la celebració es cantarà “God

is forgiveness”, després de
les pregàries “Nothing can
trouble” i durant la comunió
“Jesus Christ, Bread of Life”.
Tots ells, cants de Taizé. Per
finalitzar cantarem “Do not
be afraid”. Es cantarà també
el salm del dia “My God, my
God, why have you forsaken
me?”. A l’hora de l’evangeli
es llegirà la Passió segons
sant Lluc.

SANTORAL
Abril

En record de:

Joan Comabella Aguiló
(Doctor ingeniero industrial)
Morí cristianament el passat dimarts dia 5 d’abril a l’edat de 85 anys.
A.C.S.
Els teus estimats: esposa, María Carmen Xuclà Bassols; fills, Cristina i Joan, Oriol,
Laia i Jim; nets, Laia, Joan, Elena, Oriol, Joan, Jim, Pablo; germana, Inés i Paco, i
família tota volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué
lloc el passat dimecres dia 6 d’abril a les 11:00 a la parròquia de la Sagrada Família.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, abril de 2022
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8: Joan d’Organyà; Macària.
9: Maria de Cleofàs; Marcel
10: Ezequiel; Dimes; Terenci
11: Estanislau; Isaac
12: Juli I, papa; Damià; Vísia.
13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica
14: Tiburci; Lambert; Domnina

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

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

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

DIVENDRES 8:

Hores concertades
621 267 183

Av. Barcelona, 9

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ADZET

DISSABTE 9:

MISERACHS

Rambla Nova, 1
ORTOPÈDIA
ALMENAR

DIUMENGE 10:

BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

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

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

Hores convingudes

Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva,
llits articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

DILLUNS 11:

CASAS V.

Soledat, 119

DIMARTS 12:

PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
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

DIMECRES 13:

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

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

ROSA VALLÈS
-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

Av. Pietat, 25

DIJOUS 14:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
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Les circumstàncies
Xavier Tous
Farmacèutic comunitari a Igualada

L

a farmàcia comunitària és un
territori de lliure accés on és fàcil establir conversa amb
una relació de confiança.
En aquest món inundat
d’informació, els dubtes
que ens planteja la nostra
salut, quan aquesta ens
manca, fa que intentem
resoldre’ls de la manera
que més ens convé. Però
cal tenir present que depenem de les possibilitats
del moment, i de la disponibilitat de recursos al
nostre abast.
Aquesta salut nostra, si ens
falla, cal cuidar-la, i encara que hi ha molts camins,
però tots comencen per la
preocupació pel trencament de la normalitat. La
inèrcia de l’estil de vida
amb el qual esgotem els
dies pot fer que posposem
la cerca de l’origen del problema o una solució, i a

vegades ambdues opcions.
Suportar a vegades és una
estratègia que funciona.
Distreure’s també pot esquivar el malviure. Hi ha
qui ho prova amb el gimnàs o l’esport. Hi ha qui es
refugia en el descans. D’altres, ho proven amb les dietes que ens feia la nostra
àvia quan no estàvem fins.

macèutic. De fet, a Europa
els medicaments que es poden adquirir sense recepta
solen portar poca quantitat de pastilles en part per
afavorir el contacte amb els
professionals de la salut.
I la resposta és ...
Cercar opinió fora de no-

saltres en un professional
de la nostra confiança, ens
porta a trobar un coneixement expert i, el que és
millor, un cert grau de reflexió conscient o inconscient que ja ens acosta a una
voluntat de millorar. I si el
farmacèutic no us aconsella visitar primer al metge,
pot proposar-vos un trac-

tament inicial i/o un consell que us emportareu a
la butxaca i una certa confiança en què, si no hi ha
millora espontània o suficient, “la pastilla” farà minvar els símptomes, i sol ser
una bona estratègia per fer
un primer abordatge dels
símptomes d’un malestar i
aprendre’n d’ells.

Amb tot, els problemes de
salut poden ser una oportunitat de creixement personal sinó ens superen,
però moltes vegades també
porten a la necessitat de
demanar ajuda.
I si em prenc una pastilla
per...?
Posar nom als problemes ja
és un primer pas important
per prendre consciència de
l’estat de salut. Aprofitar la
visita a la farmàcia pot ser
un bon moment per cercar
consell i valoració a la far-

Farmàcia Tous,
la teva farmàcia
de serveis
Ortopedia tècnica

93 103 35 93
696 895 433
farmaciatous.com
@farmaciatous

Espai patrocinat per:

Roger Rodrigo Aribau / (entrevistat)

Òptic-optometrista, tècnic superior en audiologia
Divendres, 8 d’abril de 2022

“La millor manera de preservar els sentits de la vista i l’oïda és cuidant-los”
Roger Rodrigo Aribau és òptic-optometrista, tècnic superior en audiologia, i gerent
d’Òptica Rodrigo. Una empresa familiar igualadina que aquest any compleix 75
anys d’història. Ell és la tercera generació que encapçala el negoci, i compta amb
un equip de professionals en el camp de l’òptica i l’audiologia: la Carla Asbert
(encarregada del departament d’òptica), la Margarida Solé (biòloga, tècnica
superior en audiologia i encarregada del departament d’audiologia), i l’Elisa
Aribau (optometrista comportamental i encarregada del departament de teràpies).
Òptica Rodrigo ofereix als seus clients un servei professional, tecnològicament
avançat i proper, traslladant això a un producte final de qualitat.

É

s l’òptica més antiga de la ciutat. La va fundar Francesc Rodrigo el 1947. Com era en aquells temps una
òptica i els lligams amb els oftalmòlegs?

A Igualada no hi havia cap establiment dedicat exclusivament
a l’òptica l’any 1947. Per aquest motiu l’avi Francesc Rodrigo
va decidir obrir la primera òptica especialitzada i amb la tecnologia més avançada del moment a Igualada. La relació amb
els oftalmòlegs sempre ha estat estreta ja que compartim molts
aspectes com els pacients i la nostra coordinació és bàsica per
donar un servei excel·lent. D’aquí que l’avi i el Dr. Dalmau
Jover anessin juntament a fer visites a pobles de la zona per
realitzar exàmens visuals. Regularment anaven a pobles com
Cervera, Santa Coloma de Queralt, Piera, entre altres, a oferir
els seus serveis ja que en aquestes poblacions no en disposaven
en aquell moment.
La tasca feta per Maria Montserrat és llegendària, continuant el 1962 la tasca del seu espòs que després d’una llarga malaltia va morir deixant molt alt el llistó professional.
Com va ser aquest episodi per a la família?
Va ser un episodi dur en la nostra història però, com tot a la
vida, amb esforç, sinceritat i voluntat l’àvia Maria Montserrat va
tirar endavant, es va formar primerament per part del seu espòs
(l’avi Francesc) el qual li va ensenyar tots els coneixements possibles abans de la seva mort. Després es va treure la titulació oficial
a Madrid i posteriorment es va formar continuadament fins i tot
ampliant en camps com és l’audiologia protètica.
I a més de titular-se en òptica i optometria es va treure la
titulació d’Audioprotetista. Com compaginava la casa, la
botiga i els estudis?

Ho va fer gràcies a l’ajuda dels fills i parents. La feina era
diària amb un horari establert, les feines domèstiques es
feien fora d’hores, i els estudis els realitzava tant de nit
com els caps de setmana, molts dels quals anava a Madrid presencialment. Va obtenir en pocs anys la titulació
oficial d’òptica i optometria i posteriorment la d’audiologia protètica, de la qual en va ser la professional número
15 d’Espanya (no sé exactament si la primera dona d’Espanya però sí de les pioneres).
I el 1978 comença a treballar-hi Pere Rodrigo i el 1982
pren el relleu al capdavant del negoci ampliant-lo en establiments i serveis: Òptica i Optometria, contactologia,
audiologia, i fins i tot tractaments visuals i audiofonològics juntament amb la seva dona i audioprotetista Maite
Aribau. Com va ser aquest relleu?
El meu pare, en Pere Rodrigo, va agafar les regnes del
negoci i va aportar la seva nova visió i lema: “Cuidem
els sentits amb els professionals més ben formats, amb
l’última tecnologia i amb materials de primera qualitat”. I va ampliar el número d’establiments i serveis. La
coordinació amb la meva mare, la Maite Aribau, va ser
fonamental perquè tot funcionés a la perfecció. El pare
portava la gestió dels departaments d’òptica, optometria
i contactologia, i la mare gestionava la part d’audiologia
protètica i les teràpies. La teràpia visual anava de la mà
amb la meva tieta, l’Elisa Aribau, i en la part de la teràpia
auditiva ho feia ella mateixa. Aquí és on es va començar
a parlar de Grup ja que els serveis oferts eren més amplis
que qualsevol establiment tradicional.

En Roger Rodrigo és avui al capdavant del negoci. També
està molt ben preparat. Quins canvis més rellevants has
introduït?
L’any 2014 em vaig posar al capdavant del negoci. Donades
les circumstàncies de la crisi i la jubilació del pare vaig decidir reagrupar els serveis oferts en un únic establiment situat
a la Rambla General Vives 15, molt més ampli, nou i tecnològicament punter, podent oferir un servei més integral i de
qualitat als nostres clients. Vaig canviar la metodologia de
treball adaptant-la a les noves necessitats de la gent oferint
nous serveis i digitalitzant-lo. Entre ells vaig formar-me en
optometria comportamental (no només mirem els ulls com
a càmera fotogràfica sinó com cada cervell en processa la
informació), baixa visió, i també em vaig especialitzar en el
control de miopia. Posteriorment em vaig formar en audiologia protètica i, veient les carències del mercat i l’impacte
directe de la covid-19, vaig iniciar un servei a domicili i
d’urgències en òptica i audiologia.
El vostre lema continua sent “Cuidem els teus sentits”?
Aquest és el lema de la nostra empresa. La millor manera de
preservar els sentits de la vista i l’oïda és cuidant-los. Com?
Amb un servei professional, tecnològicament avançat i proper i traslladant això a un producte final de qualitat. Un bon
professional no pot transcriure la seva feina en una ullera
simple o en uns audiòfons bàsics. D’aquí que Òptica Rodrigo treballi amb productes de qualitat i amb la tecnologia
més avançada. Entre tots cuidem els teus sentits.
Pia Prat Jorba @Pia Prat

“Senyores i senyors” comença l’espectacle (això no va del reivindicatiu “totes i tots” que ens diuen a cada instant). “Els avisem de que
aviat no es podran fer ni vagues, ni criticar els governs, ni fer revolucions”. Volen “anyells” amb “llops” de guardians. Ni “calbots” com
una forma “clàssica” de corregir i mostrar “la disconformitat”. S’han de fer “Putins” per fer-se “respectar”. Ho té “negre” Will Smith, ara
“wild Smith” (salvatge Smith) per donar una plantofada televisada. Li diuen “masclista”, però hi ha dubtes de quina seria la reacció si
els actors fossin blancs o que la bufa l’hagués clavada Jada Pinkett Smith, la “dona calba” de qui volia riure’s. Hi ha violències i violències. Com també de “bules” per dir i fer “el que et sembli” mentre els altres “s’han d’aguantar”. Hi ha molts Chris Rock que fan befa de
tothom. Alguns no són ni “humoristes” però, com ell, abusen de la “seva posició” i reparteixen “clatellades” amb els preus de la llum i
el dels carburants, o “exemplifiquen” la concòrdia i la “igualtat” social, exigint que se’ls “rigui la gràcia”. Perquè a alguns els fa “molta
gràcia” la desgràcia dels altres i la “llufa al clatell”.

Òptica

Audiologia

Rambla General Vives, 15 · 08700 Igualada · 938 04 76 47
www.opticarodrigo.com

