
Tres anoiencs van sobreviure al camp de Mathausen, on hi havia molts catalans.

Els set alcaldes de la Conca i els agents econòmics del territori, dimecres a La Teneria d’Igualada. Foto: Joan Solé-AI
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Tretze anoiencs van 
ser deportats a camps 
d’extermini nazis
La Generalitat ha obert 
fa poques setmanes una 
base de dades de més de 
9.000 espanyols deportats 
als camps nazis, entre els 
quals hi ha 2.000 catalans. 
En el cas de l’Anoia, en fi-

guren 13, més quatre per-
sones de poblacions veïnes 
a la nostra comarca. De 
tots ells, tres van sobre-
viure al terrorífic camp de 
Mathausen.

  Pàgina 33

Divendres 5 de juny de 2020 - 37è any - Núm. 1968 - 1,8 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

Club Hípic l’Espelt Ctra. de l’Espelt km 2,2 Òdena (Barcelona)       Tel. 670 573 790      www.chlespelt.com



L’EDITORIAL

Consens i oportunitat
C onsens, oportunitats i participació, 

aquests han estat els tres conceptes que els 
alcaldes i alcaldesses de la Conca d’Òdena 
han volgut posar en valor en la presenta-

ció del Procés participatiu vinculat al Pla director 
urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òde-
na, que ha tingut lloc aquesta setmana. S’obre una 
nova etapa que haurà de 
conduir a plasmar en un 
mapa noves zones indus-
trials en el nostre territo-
ri. Òbviament, si calen, 
perquè d’aquí parteix el 
“procés de participació”. 
El debat haurà de servir 
per a convèncer o no de 
la necessitat de la Conca 
de fer un pas endavant 
en l’aposta per l’espai in-
dustrial de gran format, 
el que necessiten les empreses que ocupen molta 
extensió. Nosaltres creiem que sí, sobretot si això 
suposa la creació de llocs de treball. Aquesta set-
mana publiquem les últimes dades d’atur, i, com era 
d’esperar, són alarmants. Cal actuar i preparar-se 
per avui i per demà. No fer-ho seria una irrespon-
sabilitat.

També serà interessant debatre la situació estratègi-
ca d’aquests espais industrials, on, com ja va avançar 
La Veu la setmana passada, el polèmic “Can Morera” 
no hi figura. Era bàsic per a assolir un consens. 
Aquest darrer concepte ha estat molt celebrat. Di-
mecres, un representant sindical recordava un lema 
que recorria les manifestacions contra el tanca-

ment de les empreses 
tèxtils, als inicis del 
present segle: “vo-
lem viure i treballar a 
l’Anoia”. Certament, és 
un “zero” a l’expedient 
polític d’aquesta co-
marca que  convingui 
recordar aquesta frase 
vint anys després. Sig-
nifica que no es van 
fer bé les coses. I la 
manca de consens va 

ser, potser, la més important. 
És rotundament necessari que el clima d’entesa i 
d’unió que s’ha vist les últimes setmanes continuï, 
més enllà de calendaris electorals i d’interessos par-
tidistes. Serem escrupolosament crítics amb aquells 
que es desviïn del camí. Ens hi juguem massa tots 
plegats. Sí, volem viure i treballar a l’Anoia! 

És molt necessari que el clima 
d’entesa i d’unió que s’ha vist les 
últimes setmanes continuï, més 
enllà de calendaris electorals i 

d’interessos partidistes.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Joan Carles I, monarca emèrit, veu 
com la premsa europea el qües-
tiona i demana una investigació 
a Espanya. El prestigiós periòdic 
francès ‘Le Monde’ deia a primera 
plana “L’aura perduda de Juan Car-
los, l’anterior rei. Una vegada heroi 
de la renovació democràtica del seu 
país, avui  s’identifica pels negocis 
polítics i financers. La repetició de 
sospites soscaven la credibilitat de la 
monarquia espanyola”

Rosa María Seoane, advocada de 
l’Estat que va intervenir també en 
el judici del 1-O al TS,  acusa a la 
jutgessa Carmen Rodríguez-Me-
del, del Tribunal d’instrucció 51 de 
Madrid, “de donar continuïtat a una 
investigació prospectiva, buscant 

indicis de delicte enlloc de provar 
els indicis que hi pugui haver”. I 
anul·lar la causa perquè la jutge ha 
procedit a partir de “simples sospi-
tes i hipòtesis” i estén la investiga-
ció més enllà del que estrictament 
s’ha denunciat.” La magistrada ha 
respost dient “no toleraré manio-
bres dilatòries” 

Juan Carlos Campo, ministre de 
Justícia, s’ha referit a l’informe 
d’Amnistia Internacional que diu 
que s’han d’alliberar els presos po-
lítics dient “el poder executiu no hi 
té res a fer, més enllà de la màxima 
consideració que li pugui merèixer 
l’informe. En fem cas? Juguem a 
això. Vostè creu que el govern pot 
anar i obrir la cel·la?”. Deixant clar 
que l’alliberament només el pot fer 
el Tribunal Suprem. 

José Montilla, expresident de la 
Generalitat, exministre d’Indústria 
i exsenador, ha fitxat com a con-
seller independent d’Enagas, que 
també incorpora al consell d’admi-
nistració l’exministre espanyol José 
Blanco. Els nous consellers coinci-
diran amb excàrrecs rellevants del 
PP, Ana de Palacio, Isabel Tocino 

i Antonio Hernández-Mancha. 
També  serà conseller Cristóbal 
José Gallegos, un “expert de l’àm-
bit energètic” afí a Unides Podem. 
Segons l’empresa “amb aquests no-
menaments es potencia l’equip di-
rectiu.”

Joan Amorós, antic director general 
de Programació i Aprovisionaments 
de Nissan, Motor Ibèrica i actual 
president de Ferrmed, ha dit que 
“és trist constatar que Nissan se’n va 
d’un Estat que no s’implica en l’acti-
vitat industrial i menys encara de la 
zona catalana.” Per continuar “D’un 
Estat que concentra tot el poder i 
l’economia a Madrid marginant la 
perifèria”. 

Cayetana Álvarez de Toledo, por-
taveu del PP al Congrés, ha ratificat 
una vegada més que “el pare de Pa-
blo Iglesias, és un terrorista. És un 
fet fàctic. Una persona que milita en 
una organització terrorista és un ter-
rorista, si no em diuen el contrari.”

Pere Aragonès, vicepresident català 
i conseller d’Economia, ha dit que 
“Ningú ens ha de dir què ha de votar 
ERC”. 

Empreses 
que tanquen
L’anunci del tancament d’una fàbrica 
japonesa amb molts anys de presèn-
cia a Catalunya ha estat de gran relle-
vància. És molt lamentable que una 
empresa tanqui, sobretot pels costos 
socials que representa una decisió 
com aquesta, però també pel deterio-
rament del teixit empresarial del país. 
Però a ningú li ha de sorprendre que 
l’empresa hagi decidit llençar la tova-
llola catalana. Des de feia temps esta-
ven treballant a un mínim de la seva 
capacitat productiva, i els treballadors 
n’eren ben conscients. Només faltava 
posar data a l’anunci oficial. De mo-
tius per tancar n’hi ha però, si hagués 
decidit continuar, també en trobaríem 
algun. El fet és que, valorats pros i con-
tres, la decisió ha estat la de tancar, i els 
dirigents japonesos sabran per què ho 
han fet. Això sí, el moment d’anunci-
ar-ho, en plena pandèmia sanitària, no 
ha estat el més adequat, i demostra una 
manca d’empatia de l’empresa amb els 
milers de treballadors catalans que ara 
es quedaran al carrer. Però el fet és que 
la decisió de la companyia implica dis-
continuar la producció a Catalunya, i 
l’excés de la producció mundial de cot-
xes segur que hi té molt a veure. 
Podem dividir les reaccions que s’han 
produït en dos grups. Per una banda, 
la dels treballadors que es quedaran 
sense feina. Han dit que faran soroll 
i que produiran fum negre mitjanant 
la crema de pneumàtics. Aprofito per 
dir que sempre es manifesten en cas-
tellà, com si el català no existís. Hi ha 
qui creu que es pot contaminar sempre 
que la causa de la protesta sigui justa, 
i el fet és que ningú ha protestat per 
l’evident perjudici mediambiental que 
provoca una acció així. Es veu que si 
els sindicats decideixen cremar pneu-
màtics, els treballadors no es plante-
gen les conseqüències mediambientals 
de la seva acció. Es pot entendre, però 
potser hi ha altres formes de protesta 
més efectives però que alhora siguin 
menys contaminants.
Deixo pel final comentar les reaccions 
dels polítics, la majoria molt decebedo-
res ja que només destil·len una gran im-
potència. Però amb amenaces que no es 
poden complir no es va gaire lluny. Els 
dirigents polítics de l’esquerra extrema 
que es passen el dia demanant la recon-
versió de les fàbriques de cotxes, un cop 
es va anunciar el tancament van prac-
ticar un gran cinisme fent-se una foto 
amb els pobres treballadors a les portes 
de l’empresa. Les seves declaracions del 
tipus “no permetrem que tanquin”, “exi-
girem que reconsiderin la decisió” i al-
tres proclames ridícules per l’estil només 
mostren una gran incapacitat política.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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El 26 de maig es va complir un any 
de les eleccions municipals que 
van ser el tret de sortida al mandat 
2019-2023 en el qual ens trobem 

immersos. Les regidores i regidors d’Igua-
lada Som-hi hem viscut aquest primer any 
de manera intensa i amb l’objectiu de ser 
útils, sempre, al servei de la gent. Fa un any 
no podíem imaginar-nos la situació en la 
qual avui ens trobem: enmig d’una gran 
crisi social, laboral i econòmica, derivada 
de la crisi sanitària provocada per la pan-
dèmia del Covid-19.
Ens vam presentar a les eleccions amb un 
programa on proposàvem un model de 
ciutat carregat de reptes per Igualada on, 
evidentment, no contemplàvem un pan-
dèmia global amb un brot important a la 
Conca d’Òdena com hi ha hagut. El que 
sí que contemplava el nostre programa i 
el nostre model de ciutat és un seguit de 
polítiques que són, en aquests moments, 
les que cal impulsar més que mai. Reptes 
com la desigualtat, l’emergència climàtica, 
la tecnologia i l’economia de proximitat 
són més actuals que mai. Per això tenim 
la proposta de Pla de 35 mesures socials i 
econòmiques que hem plantejat al govern i 
a la resta de grups per debatre a les taules 
de la reconstrucció i reclamar que, des de 
l’Ajuntament, es doni una contundent res-
posta perquè ningú quedi enrere.
És el moment de que, des de la políti-
ca municipal, siguem palanca de canvi 
de molts reptes que començaven a sortir 
abans d’aquesta crisi i entrem, de ple, al se-
gle XXI. Els serveis públics han de ser el 

coixí per permetre que la roda que fa girar 
la ciutat rodi per tothom. Hi ha col·lectius 
que han arribat a aquesta crisi essent, ja, 
col·lectius vulnerables, i altres que s’hi ha 
vist avocats de cop. Tots ells han de ser la 
nostra prioritat per a garantir drets bàsics: 
alimentació, subministraments, vivenda, 
educació, salut i cultura. La política local és 
la que ens cohesiona com a comunitat i la 
que ha de donar oportunitats a tothom. El 
pas a targetes moneder del banc d’aliments, 
polítiques d’habitatge per mobilitzar pisos 
buits o la tarifació social per accedir a les 
escoles bressol són alguns debats que cal 
obrir per oferir aquesta igualtat d’oportu-
nitats a tothom.
Moltes ciutats d’arreu d’Europa estan im-
pulsant mesures per establir una nova mo-
bilitat on els vianants i les bicicletes passin 
a ser prioritaris. Igualada no pot quedar 
enrere en aquesta dinàmica global que és, 
alhora, una acció per lluitar contra l’emer-
gència climàtica. El nostre model de ciu-
tat és un model que aposta per completar, 
d’una vegada, l’illa de vianants del nucli 
antic amb la pacificació del carrer d’Òde-
na, Sant Josep i Sant Pau a velocitat 20 i 
convertir a plataforma única el carrer de la 
Virtut fins al Mercat perquè esdevingui un 
nou eix de vianants. Nous carrils bici, ca-
mins segurs a l’escola, eixos de vianants als 
barris o les rampes mecàniques que pro-
posàvem a l’avinguda Balmes i al carrer de 
Lleida per connectar el nord i el sud de la 
ciutat, són mesures que volem que estiguin 
sobre de la taula.
En un moment en el qual el Mercat Muni-

cipal de la Masuca està replantejant el seu 
futur, cal que sigui el pal de paller de les 
compres de proximitat de la comarca amb 
productes km0 i tingui una forta especia-
lització en aquest àmbit, a més de dotar-lo 
de la tecnologia necessària perquè pugui 
esdevenir un centre de compres àgil i de 
fàcil accés per tothom, tal i com molts pa-
radistes han estat promovent aquests dies. 
Durant aquestes setmanes hem descobert 
què vol dir tenir una ciutat amb els comer-
ços tancats. Cal saber que cadascú tenim 
una gran responsabilitat amb les nostres 
decisions de compra per fer que mai més 
veiem persianes abaixades, carrers foscos i 
locals buits. La targeta local de comerç que 
proposem és una mesura que podria servir 
per incentivar les compres de proximitat.
D’aquesta crisi n’hem de sortir tots. Tots 
junts. I més forts de com hi vam entrar. Si 
volem preparar la ciutat per la propera ge-
neració és el moment de fer polítiques de 
fons que ens situïn, des de l’avui, al demà. 
No ens posem límits. No podem fer tard al 
futur. Amb aquest objectiu, el grup muni-
cipal i tot l’eqiuip d’Igualada Som-hi, enca-
rem el segon any de mandat. De reptes no 
en falten i tots formen part del nostre mo-
del de ciutat. Amb aquest compromís, tre-
ballem per Igualada al servei de la gent.  
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Ens en sortirem!
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El futur és ara

 Apostaràs més pel turisme de proximitat a partir 
d’ara?

 Sí 72,5%  No 27,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Irene Gil, Quim Roca, Montse Montaña i Jordi Cuadras.
Regidors i regidores d’Igualada Som-hi

És el moment que, des de la políti-
ca municipal, siguem palanca de 

canvi de molts reptes que comença-
ven a sortir abans d’aquesta crisi 
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MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

Diumenge passat la colla castellera d’Igualada, els Moixiganguers, 
celebraven el seu 25è aniversari, una data molt especial que van 
haver de celebrar des de casa, en confinament. Per molts anys!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

CARTA D’AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL 
D’IGUALADA 
M. Lluïsa Rico Galceran

Voldria agrair a tot a l’equip d’in-
fermeres, personal sanitari, metges 
i metgesses de l’Hospital d’Iguala-
da, el tracte rebut durant els dar-
rers 15 dies, on hi he estat ingres-
sada a causa del coronavirus. 

Tinc 71 anys i vaig ser una de les 
afectades per aquest virus terrible, 
que se’m va enganxar i no em volia 
deixar. Durant mes de dos setma-
nes he estat ingressada a l’Hospi-
tal, i malgrat el malestar, la febre 
i les nits sense dormir, tot l’equip 
de sanitaris de la tercera plan-
ta, em van ajudar a fer l’estança i 
la recuperació més amena i fàcil. 
Unes grans professionals que mal-
grat la tensió, la crisis i el col·lapse 

que estan vivint, em van transme-
tre en tot moment la seva sereni-
tat, alegria i generositat, ballant i 
cantant-nos cada dia, portant-nos 
bombons i un gran somriure, que 
van fer que per uns instants obli-
déssim la malaltia i els dies fossin 
més curts. Han sigut la nostra fa-
mília, els nostres amics...
Mai som prou conscients de l’equip 
de grans professionals, però sobre-
tot humans, que tenim tan a prop 

i que ens ajuden a superar aquests 
moments difícils.
I diuen que en els moments difí-
cils, es quan surt lo millor i el pit-
jor de les persones, a mi m’ha tocat 
viure una situació dolenta, però he 
pogut veure el millor d’unes per-
sones que m’han  ajudat i acompa-
nyat i m’han fet creure, que si que 
hi ha esperança. 
Gràcies de tot cor per la vostra 
professionalitat i humanitat. 
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JOSEP M. CARRERAS

De vegades...

“De vegades, els rucs fan 
cagarades”, diu la dita po-
pular. I quan això passa, 
es posen de manifest coses 

que es volien mantenir secretes. 
Sovint són sospites que ningú pot 
afirmar amb certesa. Fins que al-

gun ruc la caga, fica la pota i es posa en evidència 
allò que es volia tenir amagat.
Vivim en un país on podríem omplir una enciclo-
pèdia de situacions irregulars. No en va Espanya 
passa per ser el país més corrupte d’Europa. Que 
ja és molt havent-hi les màfies italianes o  de l’Est. 
Això no vol dir que sigui on més es persegueix la 
corrupció. Mentre hi hagi independentistes per 
empaitar, els tribunals i els diaris tindran altres 
temes per distreure el personal. A més, moltes ve-
gades denunciar seria  mossegar la mà que et dona 
els rosegons per sobreviure. 
No podem oblidar la història. Recordem les parau-
les d’Eduardo Zaplana comentant descaradament 
amb un col·lega que “si s’havien posat en política 
era per omplir-se les butxaques”. O el nostre esti-
madíssim i modèlic rei emèrit afirmant, sense que 
li caigués la cara de vergonya,  que “mai s’havia im-

posat la llengua espanyola als súbdits de la corona”. 
No cal parlar de les caceres d’elefants a l’Àfrica; en 
secret fins que un accident fortuït ho va posar de 
manifest (i no es pot culpar ningú aquesta vegada). 
O bé de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita fins que 
l’amant deixa de ser-ho i declara que per la seva 
“cara bonica” (o una altra cosa), sa majestat li havia 
fet un regalet: només un milió de dòlars que tenia 
amagats en un banc de Suïssa. 
En voleu més? Hi ha casos a cabassos. Només cal 
veure com va anar la qüestió del judici al Procés. 
“El fiscal després t’ho afina”, va dir Fernández 
Díaz. El mateix TC va maniobrar perquè els recur-
sos dels presos no arribessin a temps a Estrasburg. 
Algú pot dir què s’amaga darrere tot el serial del 
comissari Villarejo? O la pretesa implicació de la 
casa reial en els negocis bruts d’Urdangarin? 
Vivim en una democràcia espanyola que no és 
homologable. La justícia, els principals mitjans 
de comunicació i les “forces de l’ordre” (?) estan 
totalment al servei de la política. Quan els jutges 
són clarament parcials, quan els mitjans de comu-
nicació menteixen descaradament o amaguen els 
draps bruts, quan són els “cuerpos y fuerzas de se-

guridad” els que agredeixen una població pacífica, 
¿quina confiança podem tenir en les institucions? 
De tots els casos ¿quants han estat jutjats? ¿No és 
vergonyós que encara se’ls donin premis i ascensos 
per haver violentat actes plenament democràtics?
Per això, no ens ha d’estranyar que el cap de l’Estat 
Major de la Guàrdia Civil, el general José Manu-
el Santiago, en un atac de zel s’enorgulleixi de les 
accions dutes a terme per les seves unitats. Va afir-
mar que les forces de seguretat treballen per “mi-
nimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi del 
coronavirus per part del govern”. ¿No és això un 
atac frontal a la democràcia?
No patiu, tampoc aquesta vegada passarà res. Nin-
gú dimitirà. Ningú serà cessat. Ja han sortit els col-
legues a excusar el “lapsus” i fer pinya en defensa 
del ruc que l’ha cagada. És clar que protegint el 
compare es defensen ells mateixos. Han de fer veu-
re que són útils. Si no, ¿algú em pot dir què hi pin-
ten tants militars informant sobre l’evolució d’una 
epidèmia? ¿No hauria de ser Sanitat qui ho fes? 
¿Es tracta, potser, d’una qüestió d’ordre públic? Es-
clar que si és una guerra i nosaltres som soldats...  
doncs això, que ens bombin. 
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En aquest tercer capítol 
de l’anàlisi del Estado 
de Alarma a Espanya, 
decretat per Pedro 

Sánchez i ratificat sis vegades 
a Las Cortes Españolas, és el 
moment de repassar les xifres 

“oficials” de víctimes i les maniobres fosques que 
s’han produït –i es seguiran produint- al seu vol-
tant.
Per fer-ho citaré als periòdics Bloomberg i Fi-
nancial Times que qualifiquen de desastre la ges-
tió que ha fet el govern espanyol, comparant-la 
amb la dels altres estats europeus. Es tracta de 
mitjans de caràcter econòmic que es llegeixen a 
tot el món. 
Blomberg compara i veu que hi ha hagut països 
europeus que han tingut moltes morts, però han 
trampejat l’economia. N’hi ha que no han tingut 
tants morts, però han castigat molt l’economia. 
I després tenim l’estat espanyol, que ha tingut 
molts morts i també ha castigat molt l’economia. 
Per al Financial Times, l’estat espanyol té dos rè-
cords: una de les xifres de morts més altes del 
món en víctimes absolutes i la segona més alta 
d’Europa en morts per milió d’habitants. Això 
atenent a les xifres oficials que a dia d’avui són 
28.000 persones mortes. El mitjà –que de comp-
tes en sap una estona llarga- ha mirat les esta-
dístiques de les empreses funeràries d’Espanya. 
S’han donat un total de 190.000 morts entre l’ex-
plosió del coronavirus i final del mes de maig, 
quan en anys anteriors en aquest mateix període 
es produïen unes 145.000 defuncions. La dife-
rència no serien els 28.000 morts per covid-19 
que diu el govern Sánchez, sinó 45.000. Estem 
parlant de persones que han mort sense poder-se 
acomiadar de les seves famílies.

Quan un govern agafa competències que no 
li són pròpies i les retira a altres que les tenen 
assignades per la seva sacrosanta Contitución, 
hauria de ser conscient de la responsabilitat que 
assumeix. Però el PSOE de Sánchez és igual que 
el de Felipe i Guerra que varen fer de la mentida 
i la corrupció la seva marca de fàbrica. 
Què es pot esperar d’un govern que menteix fins 
i tot amb les dades estadístiques? O que la prime-
ra família de l’estat sigui també la més corrupta i 
que en temps de crisi sanitària,  lluny de deixar 
de furtar recursos a l’erari públic, continuï amb 
les seves corrupteles i fraus a la hisenda. Una hi-
senda de la qual en surten els seus copiosos sous, 
prebendes, càrrecs i serveis particularíssims.
A Las Cortes, ara mateix ens estan fent un tea-
tre de babarotes amb la gestió del Marlaska i la 
Guardia Civil, fent veure que es barallen. Falòr-
nies.  El que fan en realitat és desviar l’atenció del 
poble a fi i efecte que no ens adonem que, avui 
per avui, això de l’Estat Espanyol és una màquina 
de generar corrupció, patiment, pobresa i també, 
com ens indica la premsa estrangera, mort.
Perdoneu! Però algú ho havia de dir. 

Què es pot esperar d’un govern que 
menteix fins i tot amb les dades 

estadístiques? 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Estado de alarma 
(i III)

La poesia sardaneja

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Joaquim Folch i Torras: Te-
nora sonora de joies de festa, 
/ de to de llegenda, de càn-
tics de gesta; / murmuri de 

rondalla, cançó de bressol; / fum 
de llar que s’enfila a l’estrella. 
Joan Alavedra: Germans d’una 

altra parla, color o religió. / Farem un bloc ben gros 
amb totes les banderes / i el plantarem al mig com 
signe d’unió. / Dansarem la sardana, ben ampla al 
seu entorn / i entonarem tots junts un himne d’ale-
gria. / I la rodona viva que abraci el món / farà 
néixer la glòria d’un nou dia. 
Joan Llongueras: Hem de ballar-la el braç alerta, 
/ l’esguard agut i 
rialler; / la no-
ble testa desco-
berta / i el cor 
brillant com un 
acer. / Davant 
la mar hem de 
ballar-la / i dins 
la plana, entorn 
del blat. 
J o s e p - M a r i a 
de Sagarra:  
M’agrada sen-
tir la sardana 
de lluny, / veu-
re-la de lluny 
des de la sorra. / 
Des de la platja 
m’arriba aquest 
so / agredolç que sospira i s’exalta, / un so que fa 
que jo em senti més jo, / que em posa una punta 
de febre a la galta / i em posa a la nina una punta 
de plor.
Lluís Gassó i Carbonell: Homes i dones, donzelles 
i infants, / fan la rodona donant-se les mans. / Ho-
mes i dones, donzelles i infants, / abans d’anar-se’n 
s’estrenyen les mans.
Josep Colet i Giralt: Aniré sardanejant / la teva 
trista mirada, / cada llàgrima un punt curt, / cada 
sospir, una pausa. / Els punts llargs me’ls guardaré 

/ per quan alegris la cara, / que fa mes bo de ballar 
/ amb un esclat de rialla.
Màrius Sampere: La ballava el meu pare. I la 
mare. / La dona també en sap. Però jo no. / I a vol-
tes, la tristor de no saber-ne / em nega i m’aclapara.
Lluís Maria Xirinacs: Rodona, sense presidènci-
es, / sense darrers llocs. / Tancada, comunitària, 
íntima. / Oberta a tots els qui hi vulguin entrar / 
sempre creixent. / Rigorosa, amb una llei íntima 
/ tot comptat i amidat. / Assenyada, al principi / 
amb serenor i mesura. / Arrauxada, al final / folla 
i disbauxada.
Anys de sardana es titulava el muntatge, i l’es-
quema comptà amb poemes com aquests. Es va 

interpretar el 
28 de gener del 
2015, a la Bibli-
oteca de Cata-
lunya del carrer 
Hospital. Hi va 
participar la 
Coordinadora 
d’Entitats Sar-
danistes de Bar-
celona. És un 
dels actes que 
va cloure l’any 
de Barcelona 
Capital de la 
Sardana (2014). 
Es va escriure 
entre Josep Co-
let i l’igualadí 

signant. Hi intervinguérem diversos rapsodes, 
convidats com a Poesia Viva de Barcelona. S’hi 
inclogueren altres poemes sardanistes de Joan 
Maragall, Joan Vinyoli, Sebastià Sánchez-Juan, 
Josep Carner, Àngel Guimerà, i també de Maria 
Bonafont: aquesta, present a la sala.
Crec que aquest record poètic pot arrodonir l’ar-
ticle anterior dedicat als igualadins Joaquim Ba-
cardit i Cabestany, president de l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada  i Isaac (no Ignasi) Vilanova i 
Pàmies, destacat tenora professional. 
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En marxa el procés de participació del Pla Director per 
sumar més sòl industrial a la Conca d’Òdena

Igualada

Els set alcaldes de la 
Conca i les entitats 

socioeconòmiques es-
cenifiquen un consens 
històric en plena crisi 

de la pandèmia del 
Covid-19

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Pla Director Urbanís-
tic de l’Activitat Eco-
nòmica de la Conca 

d’Òdena, que bàsicament bus-
ca  dotar de més sòl industrial 
-de gran format- al nostre ter-
ritori, ja té obert el seu procés 
de participació. Dimecres, a la 
sala d’actes de La Teneria, els 
set alcaldes de la Conca, mem-
bres d’entitats socioeconòmi-
ques com la UEA, Fira d’Igua-
lada, la Cambra de Comerç i 
els sindicats majoritaris UGT 
i Comissions, i la Generalitat, 
van escenificar un ambient de 
consens històric. Una foto molt 
convenient en un moment crí-
tic.

El web participa.gencat.cat, 
clau per al procés
El procés, que ja està en marxa, 
es perllongarà fins el 16 d’oc-
tubre i per fer-hi aportacions 
només cal registrar-se al por-
tal web participa.gencat.cat. El 
projecte s’ha dut a terme amb 
la col·laboració de la Secretaria 
d’Urbanisme i Habitat Urbà i 
la de Transparència i Govern 
Obert, mitjançant  la Direcció 
General de Participació.
El PDU crearà el marc urbanís-
tic adequat per a possibilitar la 
delimitació i ordenació de sec-
tors d’activitat econòmica d’in-
terès supramunicipal. També 
establirà les condicions del seu 
desenvolupament amb la mà-
xima integració i coherència 
amb valors ambientals, paisat-
gístics, patrimonials i culturals  
del territori. Finalment, haurà 

de preveure les infraestructu-
res necessàries i establir l’orde-
nació detallada dels sectors.
El secretari  de L’Agenda Urba-
na i Territori del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
Agustí Serra, va explicar que 
“la política del Govern ha estat 
passar a fer sòl més concentrat 
i en àmbits més competitius” 
que fa uns anys, “tenint en 
compte les grans infraestructu-
res i corredors de país i amb un 
criteri de distància i distribució 
territorial”.
La Conca d’Òdena, ha recor-
dat, “té una posició privilegi-
ada, de centralitat respecte les 
infraestructures i els ports de 
Tarragona i Barcelona”. A més, 
a diferència d’altres indrets on 
gran part dels polígons indus-
trials previstos no s’han desen-
volupat, “la tradició industrial 
de la Conca d’Òdena fa que el 
88% de sòl industrial ja s’hagi 
desenvolupat i, per tant, aquí sí 
que manca sòl” per a activitat 
econòmica, ha ressaltat. És per 
això  que “queda justificat de-
senvolupar un projecte com el 
que avui presentem”, ha volgut 
assegurar el secretari.
El procés de participació es 
volia haver començat de ma-
nera presencial el passat mes 

de març, però va quedar suspès 
per la pandèmia. Al respecte, 
Serra ha emfasitzat que “amb 
el PDU sortim amb un paper 
en blanc” atès que el procés 
participatiu “és l’inici de la seva 
elaboració”. Per tant, “estarem 
molt amatents al que surti del 
procés”, ha volgut assegurar. 
La desaparició del projecte po-
lèmic de Can Morera era una 
de les exigències d’Òdena, únic 
camí possible per a poder tro-
bar un consens de partida. 

Oportunitat, consens 
i participació
Alcaldes i agents econòmics 
expressaven la seva satisfac-
ció. L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells -en la línia del què 
manifestarien després tots els 
seus homòlegs de Montbui, 
Vilanova, Òdena, Castellolí, la 

El secretari de l’Agen-
da Urbana i Territori, 
Agustí Serra, ha asse-

gurat que “amb el PDU 
sortim amb un paper 

en blanc”

Els eixos de debat del procés 
participatiu seran el model 
econòmic que es vol per a 
la Conca d’Òdena, les seves 
oportunitats d’inversió i tam-
bé quins es consideren els es-
pais més idonis al territori per 
acollir l’activitat econòmica 
i industrial. Els objectius en 
concret són:
- Portar a debat amb la ciu-
tadania el model econòmic 
plantejat pel PDU.
- Recollir diferents perspec-
tives i propostes tant sobre el 
model econòmic, com sobre 
les diferents àrees que propo-
sa el Pla per acollir activitats 
econòmiques.
- Informar a la ciutadania so-
bre què són els plans directors 

Tres eixos de debat: com es farà i quan
urbanístics i el seu abast.
Canals i debats
Tot el procés participatiu serà 
telemàtic i es vehicularà a tra-
vés del web participa.gencat.
cat, accessible des d’ordina-
dors, tauletes i mòbils. Per 
accedir als diferents canals i 
fer propostes només cal regis-
trar-se.
El procés es dividirà en els se-
güents canals:
- Conferències d’experts del 
territori (juliol): Webinars 
amb experts que aportaran la 
seva visió sobre diversos as-
pectes relacionats amb el PDU 
per facilitar la opinió informa-
da dels participants en el pro-
cés. Es podran plantejar pre-
guntes amb antelació a cada 

sessió perquè siguin respostes 
durant les conferències i tam-
bé s’admetran preguntes en 
directe.
-   Recollida de propostes (ju-
liol-octubre): Durant aquest 
temps, es proposaran diver-
sos eixos de debats perquè la 
ciutadania interessada pugui 
fer arribar les seves propostes 
per a cadascun d’ells
- Debat ciutadà en línia (se-
tembre 2020): S’organitzaran 
dues sessions de debat centra-
des en la ubicació al territori 
de les activitats econòmiques.
Un cop finalitzat tot el procés 
de participació, el Departa-
ment de TES i la Mancomu-
nitat faran públic el resum de 
les aportacions.

Pobla i Jorba- deia que “volem 
captar el pols de la ciutadania, 
i creiem que la indústria ha de 
ser també el futur de territoris 
com el nostre. És difícil trobar 
una aliança de municipis com 
la que avui representem, i s’ha 
de posar en valor. Es tracta 
d’aprofitar el concepte d’opor-
tunitat, amb consens i partici-
pació de tothom que vulgui”.
Noemí Trucharte (Vilanova) 
parlava “d’il.lusió” davant el 
projecte “que ha de ser inclusiu 
i enriquidor, i també ambiciós”, 
mentre que Jesús Miguel Juárez 
(Montbui) insistia en que “el 
model de territori ha de tenir 
en compte la veu de tothom” al-
hora que es definia com a “gran 
defensor de la Conca d’Òdena”. 
Maria Sayavera (Òdena) desta-
cava “el consens assolit, que és 
imprescindible, entre tots hem 

de dibuixar el nostre futur”. 
Toni Mabras (La Pobla) es re-
feria a que “les administracions 
aporten compromís al projecte, 
però cal debat i actitud cons-
tructiva”. Per a David Sánchez 
(Jorba) “la gent ha valorat molt 
bé la nostra unitat d’acció. Ens 
trobrem davant una oportuni-
tat per fer coses diferents”. Joan 
Serra (Castellolí) utilitzava una 
cita marinera de Paulo Coelho: 
“no podrem canviar la  direc-
ció del vent, però sí ajustar les 
veles per arribar a destí”.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)





“Si una cosa bona ha 
portat la Covid-19 al 

nostre territori, és que 
alcaldes de set munici-
pis diferents i d’ideolo-

gies diferents, vagin tots 
a l’una. Això és la gran 

oportunitat que s’ha 
d’aprofitar” 

Entrevista a Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia
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L a situació econòmica 
derivada del Covid-19 
ha encès tots els llums 

d’alerta a la patronal de l’Ano-
ia. En segons quins sectors 
es preveuen molts diners de 
pèrdues, s’han presentat 1.426 
Erto’s, amb gairebé deu mil 
persones afectades, i les xifres 
d’atur s’han disparat. El presi-
dent de la UEA, Joan Domè-
nech, fa una anàlisi de la si-
tuació i reflexiona en aquesta 
entrevista sobre possibles so-
lucions.

Esquerra Republicana ha 
acordat amb el govern es-
panyol resoldre el problema 
dels treballadors de fora de 
la Conca d’Òdena que tre-
ballaven a dins de la Conca 
confinada, i que no tenien 
garantits els seus drets la-
borals. Un tema que des de 
la UEA heu reclamat moltes 
vegades i que ara ja estava ar-
ribant al límit. 
És una resposta molt im-
portant, però primer ho vull 
veure al BOE. Si finalment és 
així, n’estarem molt contents, 
però estem molt enfadats pel 
temps que ha passat i el que 
hem hagut de collar i exigir a 
institucions i a tothom perquè 
això arribés. Una cosa no treu 
l’altra. 
El que ha passat és incom-
prensible, i des de la UEA hem 
pressionat molt sabent que, al 
final, qui ho ha d’executar és 
l’estat espanyol. Sempre he dit 
que, per molt que siguem la 
unió dels empresaris, tenim 
molt clar que una empresa la 
conformen l’empresari i els 
treballadors, és quelcom in-
dissoluble. Per tant no és que 
estiguem a favor d’un o de 
l’altre. Tots tenen un pes im-
portant. Sempre anirem a fa-
vor de qualsevol situació que 
comporti fer justícia. 
 
La Covid-19 ha provocat la 
presentació d’una pila d’Er-

“Qui no decideix formar part de la solució perquè 
no l’aporta, forma part del problema”

to’s i, a més, el tancament de 
Nissan pot afectar a moltes 
empreses d’aquí, si bé treba-
llen també per altres mar-
ques. Què ha copsat la UEA 
en aquests últims dies?
Evidentment el tancament 
de Nissan afecta la comarca, 
perquè som una zona indus-
trial i potent. Hem de partir 
d’aquesta base. Si no fóssim 
una zona industrial, tot seria 
molt diferent. Està clar que és 
un assumpte que preocupa, 
però afortunadament no és 
l’únic client que tenen les em-
preses. 
D’altra banda, som un terri-
tori que ja ha patit altres cri-
sis, aquesta no és una situació 
nova, per desgràcia. Tot i això 
l’empresariat se n’ha sortit 
sempre. Cal comptar tant amb 
l’experiència dels empresaris 
com de la força als treballa-
dors, per superar junts aquest 
problema. Serà un assumpte 
que haurem d’afegir a les de-
mandes que farem en relació 
al paquet de mesures que es 
volen implementar a la co-
marca a conseqüència de la 
Covid-19. 
Ha d’haver-hi una entrada im-
portant de diner diferenciat 
per a la zona confinada, que 
hi serà, pel que ens van dir 
el president Torra, la conse-
llera Chacón i els alcaldes de 
la Conca, però això serà una 
solució a curt termini. A mig 
i llarg termini la solució ha de 
ser una estratègia global que 
ens pugui situar al mapa i ens 

aporti una riquesa. Això vol 
dir trobar aquests eixos dife-
renciadors a la comarca, que 
ja els coneixem. 
 
Per exemple?
Tenim el concepte del Parc-
Motor, lligat amb el cir-
cuit tenim sobretot. També 
l’oportunitat que sorgirà ar-
ran del Pla Director Urba-
nístic d’Activitat Econòmica 
de la Conca d’Òdena, amb el 
procés participatiu que co-
mençarà ara. Això que s’ha 
anat demanant sempre, que 
cal ser diferenciadors a ni-
vell de terreny urbanitzable 
industrial, ara més que mai 
té sentit. 
Hem de veure quina és aques-
ta proposta des de l’Aliança 
per la Conca. En definitiva, 
aquest greuge que hem tin-
gut ha de servir almenys per 
a una sensibilització especial 
de la Generalitat i de l’estat 
espanyol cap al nostre terri-
tori, i, si hi ha una demanda 
per part d’una empresa, que 
ens la portin cap aquí.

Una de les coses que ajuda 
són les infraestructures. A 
més de diners per ajudar em-
preses, ens hem passat anys 
reivindicant més atenció en 
el tren, o la millora de les 
carreteres. 
El tema de les infraestructu-
res, justament, havia de ser 
el tema central del Fòrum 
UEA d’aquest any que no es 
va poder fer per la Covid-19. 
Gràcies al treball que s’ha fet 
tenim bastant clar quines són 
les eines que hi ha, i també 
totes les necessitats, però això 
no vol dir que s’hagi d’actuar 
ràpidament a totes aquestes 
necessitats. 
Sí que és cert que és un peix 
es mossega la cua, demanem 
infraestructures perquè vin-
guin empreses però també 
és veritat que si tenim grans 
empreses, és més fàcil tenir 
aquestes infraestructures. No 
podrem esperar a tenir-les per 
demanar que vinguin empre-
ses. En tot cas, ho haurem de 
fer a l’hora. 
Però aquí també voldria dir 
que això no significa només 
carreteres o trens, sinó també 
5G, per exemple. Arran de la 
Covid-19 ha augmentat molt 
el teletreball, i els avantatges 
que dona tant al treballador 
com a l’empresa. En aquests 
moments es detecta que hi 
ha molta gent que està mirant 
sortir de les zones més metro-
politanes cap a fora, perquè 
pot treballar des de casa. Gent 
que fa tres mesos no es plan-
tejava anar a viure a un quart 
cinturó o més enfora encara, 
perquè pujar i baixar a Barce-
lona cada dia era complicat, ha 
canviat de pensament. Potser 
haurà de baixar a Barcelona 
dos o tres cops per setmana, 
o cap. Per tant, el concepte de 
mobilitat pot ser també una 
oportunitat per a nosaltres 
si tenim una infraestructu-
ra digital correcta perquè es 
produeixi aquest canvi. Po-
drem ser més competitius. 
També és part d’aquest futur 
que busquem. 

S’està parlant de noves pro-
postes de zones industrials, 
a l’entorn de l’Aeròdrom, en-
tre Igualada i Jorba, o al sud 
de Vilanova. Com es valora 
això, des de la UEA?
Mira, si una cosa bona ha 
portat la Covid-19 al nostre 
territori, és aconseguir quel-
com que no s’havia fet, que és 
que alcaldes de set municipis 
diferents i d’ideologies dife-
rents, vagin tots a l’una. Això 
és la gran oportunitat que s’ha 
d’aprofitar a tots els nivells. 
L’Aliança per la Conca és la 
imatge més clara d’estar tots 
alineats cap a una sola direc-
ció per sortir d’aquest proble-
ma. 
Personalment estic molt con-
tent i agraeixo molt aquest 
esforç, perquè crec que és 
l’única solució per poder tirar 
endavant. Altres solucions 
prèvies que s’havien donat, 
pel es veu no han funcionat. 
A més, s’ha involucrat també 
a entitats i sindicats. Dit això, 
som una zona que té un atur 
molt alt. Una solució és la im-
plementació d’indústria, i fal-
ta sòl industrial. Això es por-
ta dient molt temps. Qui no 
estigui d’acord, que no vulgui 
més sòl industrial i no vulgui 
indústria, doncs que aporti 
les seves solucions. Que digui 
ara quines opcions hi ha. Jo 
el que no entenc és el no pel 
no, francament. Com diu la 
dita, qui no decideix formar 
part de la solució perquè no 
l’aporta, forma part del pro-
blema. 
Des de la UEA estem a favor 
d’aquests possibles terrenys 
que puguin aportar riquesa al 
territori amb grans empreses. 
Entenem que busquem un 
tipus d’una indústria que no 
sigui el que podem trobar a 
qualsevol altre territori, que 
sigui diferenciadora i de gran 
format. Tenim molt clar que 
aquesta indústria ha d’apor-
tar riquesa a la Conca. L’única 
solució és anar tots cap a un 
mateixa direcció i amb un sol 
objectiu.
 

Classes d’Anglès
New York Institute

INTENSIUS
D’ESTIU!

NENS: 2n de primària -2n d’ESO
JOVES I ADULTS: B1, B2, C1, C2
Preparació d’examens o�cials!

JULIOL I AGOST 2020

670 38 98 60
Elisabet Seuba
elisabetseuba@gmail.com  www.elisabetseuba.com
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L a desocupació a l’Anoia 
ha augmentat en gaire-
bé 1.700 persones com 

a conseqüència de la crisi del 
Covid-19, en només tres me-
sos, i quasi dues mil respecte 
fa un any. Així es desprèn de 
les últimes dades que ha donat 
a conèixer aquesta setmana 
l’Observatori del Treball i Mo-
del Productiu, que depèn de la 
Generalitat.
La xifra s’enfilava en el darrer 
dia de maig a 9.029 persones 
desocupades (que no inclouen 

L’atur passa de les 9.000 persones a 
l’Anoia, 1.700 més que fa tres mesos

L’Hospital reajusta 
l’acompanyament als 
pacients ingressats
REDACCIÓ / LA VEU 

A partir d’aquesta set-
mana, els pacients in-
gressats a planta, que 

no siguin COVID+ podran 
rebre la visita d’un acompa-
nyant o familiar. 
Aquest acompanyament està 
sota estrictes normes d’higie-
ne i salut per tal de mantenir 
al màxim de seguretat, tant 
dels visitants com dels paci-
ents i dels professionals. 
En aquest sentit, serà obliga-
tori l’ús de la mascareta qui-
rúrgica i el rentat de mans a 
l’entrar i sortir del centre i de 
l’habitació. 
Únicament es permet un sol 
acompanyant per pacient i 
haurà de ser una persona que 
convisqui amb ell o ella o fa-
miliar de primer grau. 
Els acompanyants aniran 
sempre identificats amb un 

REDACCIÓ / LA VEU 

U nió de Pagesos de-
nuncia que la Manco-
munitat de la Conca 

d’Òdena no ha comptat amb 
l’opinió de la pagesia a l’hora 
d’impulsar un debat sobre el 
sòl agrari del territori, tal com 
té previst fer on-line al juliol. 
En aquest debat, l’entitat con-
voca un procés participatiu per 
a la modificació del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU), sense 
comptar amb la participació 
del sindicat al programa de de-
bats. Cal recordar que Unió de 
Pagesos és l’organització pro-
fessional agrària majoritària a 
Catalunya i a l’Anoia i per tant, 
no és admissible que se l’exclo-
gui d’aquest debat territorial 
per preservar el sòl agrari.
El sindicat considera que abans 
de dur a terme el Pla d’activi-
tats econòmiques de la Conca 
per part de la Mancomunitat, 

adhesiu que se’ls facilitarà des 
del Servei d’Admissions i úni-
cament podran estar acompa-
nyant al pacient dues hores al 
dia. S’ha distribuït, que puguin 
venir acompanyants en dife-
rents torns i segons siguin les 
habitacions números parells o 
senars. Els pacients ingressats 
a la UCI reben un altre trac-
tament i és el propi personal 
d’aquest Servei qui pacta amb 
la família o acompanyant. 
No està permesa les visites so-
cials o de cortesia, i en casos 
especials de pacients ingres-
sats, es valorarà, de manera 
individualitzada, si s’autorit-
zarà o no l’acompanyament. 
Per a qualsevol dubte, l’Hospi-
tal posa a disposició el telèfon 
d’admissions d’hospitalització 
93 807 56 00 o bé es pot con-
tactar a través de la web csa.
cat mitjançant el formulari 
Contacta Amb Nosaltres.  

primer caldria enllestir el Pla 
Territorial de l’àmbit del Pe-
nedès que inclou els municipis 
de la Conca. A més, el plan-
tejament del debat fa pensar 
que no es tracta de parlar del 
model, com s’anuncia, sinó de 
la ubicació de les 300 hectàre-
es que busquen per al polígon. 
Aquest projecte, que va quedar 
aturat el 2008, es vol reactivar 
en un moment en el qual no 
hi ha demanda. Per al sindi-
cat, el que cal és donar suport 
al foment de petites i mitjanes 
empreses que mantinguin i 
donin ocupació a la comarca. 
A la Conca d’Òdena hi ha un 
40% de les hectàrees de sòl pla-
nificat per realitzar polígons 
industrials sense ocupar ni ur-
banitzar. 
El sindicat recorda que el crei-
xement industrial no afecta no-
més a la Conca, sinó que a altres 
zones de Catalunya, destruint 
part de les planes existents.

Unió de Pagesos vol ser 
al debat de la Conca

Maig'19 taxa Febrer'20 taxa Maig'20 taxa
ARGENÇOLA 10                11,4 5                  9,2 9                  10,1
BELLPRAT  1                  5,9 2                  0,0 2                  11,8
BRUC, EL  72                8,9 67                7,6 85                7,5
CABRERA D'ANOIA 112              19,2 111              19,7 125              20,4
CALAF 174              12,0 209              11,4 228              12,6
CALONGE SEGARRA 7                  8,2 5                  6,1 6                  5,0
CAPELLADES 266              10,5 270              11,1 347              11,7
CARME 43                11,2 52                12,2 59                14,2
CAST. RIUBREGÓS 5                  8,3 8                  8,2 7                  9,5
CASTELLOLÍ 13                5,1 13                5,8 17                5,2
COPONS 11                7,9 10                7,9 11                9,0
HOSTALETS PIEROLA 153              13,4 177              13,6 208              14,2
IGUALADA 2.205          11,9 2.241          11,4 2.807          13,1
JORBA 28                7,4 36                9,6 51                9,9
LA LLACUNA 31                10,0 44                11,0 51                12,2
MASQUEFA 493              12,7 547              12,5 704              14,7
MONTMANEU 4                  8,7 3                  6,4 3                  6,8
ÒDENA 200              12,5 210              13,1 256              14,3
ORPÍ 5                  10,0 5                  10,9 12                12,0
PIERA 1.016          16,0 1.065          15,0 1.283          16,4
POBLA CLARAM. 117              12,3 113              11,7 140              12,1
PRATS DE REI 17                5,6 15                6,3 13                4,9
PUJALT 5                  6,5 5                  5,2 5                  4,4
RUBIÓ 8                  16,9 7                  11,0 8                  12,5
ST. MARTÍ TOUS 32                6,2 38                7,1 45                7,6
ST. M. SESGUEIOLES 7                  4,6 9                  5,1 9                  4,0
ST. PERE SALLAVINERA 2                  7,9 1                  1,7 1                  1,8
STA. M. MONTBUI 791              17,3 815              16,7 970              18,9
STA. M. MIRALLES 4                  14,0 10                13,0 9                  21,7
TORRE CLARAM. 257              16,3 242              14,7 280              15,7
VALLBONA 76                11,6 68                11,3 87                11,3
VECIANA 3                  5,8 1                  2,9 5                  1,5
VILANOVA CAMÍ 969              15,8 974              15,5 1.186          17,2
TOTAL 7.137          13,3 7.378          12,8 9.029          14,3
Dades:Observatori del Treball i Model Produc�u. Generalitat de Catalunya.

ATUR A L’ANOIA (MAIG 2019-MAIG 2020)

les afectades per Erto’s), amb 
una taxa de desocupació del 
14,3% sobre la població acti-
va.  Fa tres mesos, a finals de 
febrer, els aturats eren 7.378 
i la taxa era del 12,8%, és a 
dir, un punt i mig menys. Fa 

exactament un any, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya te-
nia registrades 7.137 persones 
dels municipis de l’Anoia, amb 
un 13,3% de taxa, just un punt 
menys que ara.
Les poblacions amb més atu-
rats són Cabrera d’Anoia (amb  
un 20,4% de taxa), Montbui 
(18,9%) i Vilanova del Camí 
(17,2%), si bé Santa Maria 
de Miralles reflexa un 21,7%, 
amb tot són únicament nou 
persones. A Igualada la xifra 
d’aturats és de 2.807, i a Piera 
de 1.283, amb taxes del 13,1% 
i 16,4%, respectivament.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com



Fragment del vídeo. / YOUTUBE

El vídeo, realitzat per 
la Dra. Dolores López, 
té més d’una hora de 

durada i hi intervenen 
molts testimonis
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L a metgessa de família 
del CAP Anoia Maria 
Dolores López Gosp ha 

realitzat un interessant docu-
mental en vídeo, disponible 
des d’aquesta setmana a les 
xarxes socials, en què es pot 
conèixer de primera mà com 
van treballar els serveis sani-
taris d’atenció primària de la 
Conca d’Òdena durant la fase 
més dura del confinament.
El vídeo, titulat “Covid-19 a 
la zona zero de Catalunya: A 
la pell dels metges”, té una du-
rada d’una hora i sis minuts, i 
fa un recorregut pel diferent 
personal mèdic dels centres 
d’assistència primària de la 
Conca durant el temps del 
confinament perimetral. En 
el documental hi participen 
metges, infermeres, pacients i 
més personal sanitari que va 
intervenir directament en un 
moment crític del sistema.
Dolores López ha explicat a 
La Veu que “la idea va sorgir 
arran del confinament, i totes 

Una metgessa del CAP Anoia elabora un interessant 
documental sobre el confinament perimetral

les sensacions que anàvem vi-
vint des de dins. Volia fer un 
documental que expliqués des 
de nosaltres mateixos el què 
havíem viscut, en primera 
persona i des de l’atenció pri-
mària, perquè es parlava molt 
en els mitjans dels hospitals, 
de les uci’s, però no tant des de 
la medicina de proximitat”. La 
doctora afegeix que “la realitat 
ha estat molt dramàtica, molt 
més enllà del que es veia cada 
dia per les xarxes socials o 
pels mitjans de comunicació. 
El vídeo pretén reflectir això, 
des d’un punt de vista profes-
sional”.
Quan la metgessa del CAP 
Anoia va proposar la idea als 
seus companys, “de seguida 
tothom hi volia participar, la 
veritat és que em va sorpren-

dre molt les ganes que tothom 
tenia en aquest projecte”. En el 
documental es pot veure com 
funcionava la carpa de triatge 
que es va muntar a l’exterior 
del CAP Anoia, al final del 
passeig Verdaguer, o la for-
mació telemàtica que es va 
fer al personal sanitari per fer 
ecografies pulmonars, un ser-
vei pioner a l’atenció primària 
que va resultar tot un èxit en 
la lluita contra el Covid-19 a la 
Conca d’Òdena. També es po-
den veure altres serveis, com 
l’atenció domiciliària. “El con-
tacte directe amb els malalts, a 

casa seva, era molt dramàtic. 
Encara se’m posa la pell de ga-
llina i m’emociono quan veig 
les imatges i recordo aquells 
moments, quan, en algunes 
ocasions, el malalt deia quines 
eren les seves voluntats anti-
cipades... L’atenció a la croni-
citat i el final de vida va ser 
molt, molt dur”, diu López.
El documental compta amb 
imatges en moviment i moltes 
fotografies, així com entrevis-
tes a una vintena de testimo-
nis directes. “El vídeo ha cos-

tat molt de fer, moltes hores, 
sort del meu fill de 12 anys 
que m’ha ajudat, de moment 
l’he presentat al CAP Anoia 
i ha agradat força. Per a tots 
els que hi hem participat ens 
agradaria que el documental 
servís no només per al record 
del què va passar aquí, sinó 
també com a pauta de treball i 
per a millorar per ocasions fu-
tures, si es tornen a produir”.
Podeu veure el vídeo a Youtu-
be, a l’adreça següent: https://
youtu.be/Dw3LKSIGjDU

La Dra. Maria Dolores López.

a l’assaig clínic
#JoEmCorono

Ara, si et passes a la
factura digital donarem

Digues adéu per sempre al paper i ajuda’ns a 
construir un món més solidari i sostenible.

La teva factura pot 
lluitar contra la COVID-19.
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Tres anoiencs van 
sobreviure al terrible 
camp de concentració 

de Mathausen i van ser 
alliberats el 5 de maig 

de 1945, quan van arri-
bar-hi els americans

Presoners del camp de Gusen, a Àustria.

REGISTRE D’ANOIENCS DEPORTATS PER L’EXÈRCIT NAZI A LA 2A GUERRA MUNDIAL
Nom Naixement Situació
IGUALADA: 5
Salvador Vidal Claramunt 06/12/1917 19/12/1941 | Mort | Hartheim
Josep Pons Fàbregas  24/08/1905 10/11/1941 | Mort | Gusen
Pablo Massó Cuadras 25/07/1916 05/05/1945 | Alliberat
Federico Freixas Escuder 16/01/1902 05/05/1945 | Alliberat | Camp de concentració de Mauthausen
Agustín Gomis Valls 31/05/1885 27/03/1941 | Mort | Gusen
EL BRUC: 1
Esteban Cardona Ribera 27/12/1911 05/05/1945 | Alliberat | Camp de concentració de Mauthausen
CAPELLADES: 1
Simó Saumell Tort 02/06/1902 17/04/1941 | Mort | Gusen
COPONS: 1
Francesc Xavier Estruch 12/01/1923 13/04/1945 | Alliberat | Bayreuth
MASQUEFA: 2
Miguel Rovira Isart 12/09/1900 01/12/1941 | Mort | Gusen
Venanci Anglès Anglès  04/04/1912 16/12/1941 | Mort | Gusen
PIERA: 1
Manuel Ferrer Bertrán 24/05/1909 05/05/1945 | Alliberat | Camp de concentració de Mauthausen
SANT MARTÍ DE TOUS: 1
Domingo Compte 19/07/1909 Desaparegut
VALLBONA D’ANOIA: 1
Domingo Ferrer Torrents 26/07/1912 13/11/1942 | Mort | Gusen

Pobles veïns a l’Anoia
SANT ESTEVE SESROVIRES: 1
José Foralba Tió,Fosalba  20/03/1898 27/09/1941 | Mort | Hartheim
SANTA COLOMA DE QUERALT: 3
Joan Gassó Nuet 11/09/1914 05/05/1945 | Alliberat
Josep Sendra Ferrer 01/11/1901 08/11/1941 | Mort | Camp de concentració de Mauthausen
Mariano Tomás Bartolí 02/01/1901 20/01/1942 | Mort | Gusen 

JORDI PUIGGRÒS/ LA VEU 

L a Generalitat ha obert 
fa poques setmanes una 
base de dades de més 

de 9.000 espanyols deportats 
als camps nazis. Un cercador 
a Internet permet consultar 
la informació bàsica dels pre-
soners, entre els quals hi ha 
2.000 catalans, i saber què els 
va passar. En el cas de l’Anoia, 
en figuren 13, més quatre per-
sones de poblacions veïnes a la 
nostra comarca.
Així, podem veure que hi ha 
cinc igualadins deportats pels 
nazis durant la Segona Guerra 
Mundial, dos masquefins, i un 
veí de Capellades, Copons, el 
Bruc, Piera, Sant Martí de Tous 
i Vallbona d’Anoia. També en 
figuren tres de Santa Coloma 
de Queralt, i un de Sant Esteve 
Sesrovires. 
Tots són homes, i en el regis-
tre de dades figura la seva data 
de naixement, així com la seva 
“situació”, és a dir, què els va 
succeir. En el cas de les 17 per-
sones que hem trobat o bé de 
l’Anoia o dels municipis con-
frontants, 10 van morir (quatre 
d’elles al camp de concentració 
austríac de Mathausen), sis van 
ser alliberades, i una resta des-
apareguda. 
Tres dels anoiencs van ser alli-
berats de Mathausen el dia que 
hi van arribar les tropes ameri-
canes, acabada la gran guerra, 

Tretze anoiencs van ser deportats pels nazis a la Segona 
Guerra Mundial, i només cinc van sobreviure

lans i espanyols republicans als 
camps de concentració i exter-
mini nazis. 
S’ha fet un buidatge exhaus-
tiu dels arxius de la majoria 
de camps (Auschwitz, Bergen 
Belsen, Buchenwald, Dachau, 
Flossenbürg, Gross Rosen, 
Mauthausen, Mittelbau Dora, 
Natzweiler, Neuengamme, 
Ravensbrück, Sachsenhausen, 
Stutthof i Treblinka), de l’Ar-
xiu de l’Internactional Tracing 
Service de Bad Arolsen, l’Arxiu 
de l’Amical de Mauthausen i el 
fons Joan de Diego així com 
obres fonamentals sobre la de-
portació, especialment, el Livre 
Mémorial des déportés de la 
Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation i Españoles 
deportados a los Campos Nazis 
1940 – 1945 de Benito Bermejo 
i Sandra Chueca.
Si algú creu que hi ha famili-
ars que haurien d’aparèixer al 
registre, cal que sàpiga que la 
base de dades és en constant 
actualització, gràcies als resul-
tats de noves recerques.

el 5 de maig de 1945. Es tracta 
de l’igualadí Federico Freixas 
Escuder, el bruquetà Esteban 
Cardona Ribera, i el pierenc 
Manuel Ferrer Bertran. Tots 
els que van passar pel camp de 
Gusen (Àustria), un total de 

set, van morir. 
La base de dades, que porta per 
nom Deportats catalans i espa-
nyols als camps de concentració 
nazis és fruït d’un projecte de 
recerca amb la col·laboració 
entre el Memorial Democrà-

tic, l’Amical de Mauthausen i 
la Universitat Pompeu Fabra. 
L’objectiu és recuperar la me-
mòria d’aquells fets, amb l’ela-
boració d’un cens que docu-
menta la persecució que van 
patir milers de deportats cata-

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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E l vi rosat està més de 
moda que mai i és el 
millor remei per a con-

trarestar les caloroses jornades 
estivals. Desmuntem mites i 
recomanem els que has ficar a 
la nevera aquesta temporada.
Aquest vi, tot i les ombres que 
arrossega, no para d’evolucio-
nar cap a un perfil més elegant 
i complex, està més de moda 
que mai i resulta perfecte per 
prendre a l’estiu.

FALSOS MITES
1. El rosat s’elabora barrejant 
vi blanc i vi negre. No. Treu-te 
aquesta idea del cap. El procés 
d’elaboració del rosat mai s’ha 
basat en la barreja entre vins 
per rebaixar el seu sabor i co-
lor. És un dels falsos mites més 
estesos.
2. Rosat i claret són la mateixa 
cosa. Tampoc. Es produeixen 
de forma diferent i amb raïms 
diferents. Els rosats s’elaboren 
amb raïm negre, mentre que 
els clarets barregen raïm negre 
i blanc en diferent proporció.
3. El rosat es produeix amb 
raïms rosats. Què són els ra-
ïms rosats? Això no existeix. 
La major part de el vi rosat 
s’elabora a partir d’una mace-
ració lleugera de raïm negre.
4. El rosat és un vi de menor 
qualitat. Per descomptat que 
no. Al tractar-se de vins més 
delicats, els rosats requereixen 
de raïm de la màxima qualitat i 
la major cura possible en el seu 

Els vins rosats, perfectes a l’estiu

procés d’elaboració. Es tracta 
d’una categoria de vi cada ve-
gada més atesa i respectada, no 
només a França, sinó a tot el 
món. De fet, hi ha grans vins 
rosats premiats internacional-
ment, com el llegendari Do-
maines Ott o Chateaux d’Es-
clans, així com extraordinaris 
xampanys rosats com Louis 
Roederer Cristal Rosé, el pri-
mer a obtenir els mítics 100 
punts de Robert Parker.

CAL PANTOMÈNIA CUINA PER A TU

TREBALLEM CADA DIA PER PORTAR-TE ELS NOSTRES
PRECUINATS A CASA TEVA.

SERVEI A DOMICILI SENSE CAP MENA DE COST.

FES LA TEVA COMANDA VIA TELÈFON 93 803 13 85,
CORREU ELECTRÒNIC: carnisseria.gual@gmail.com

ARA MÉS QUE MAI VOLEM ESTAR AL TEU COSTAT.

Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat93 803 93 40  /      609 420 063

Menú de dimarts a 
diumenge per 7,70€

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€

Venda i distribució de vins, caves i destil·lats
Nova botiga de venta al públic al 

Mercat Municipal  la Masuca d´Igualada 
Venda a professionals al c/ frança, 28 (poligon les comes).

REPARTIMENT A DOMICILI
tempsdevins.com   /  Botiga online: vinoexpres.com

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

5. El rosat és per a qui no li 
agrada el vi. Mentida podri-
da. El rosat és el vi de la nit 
d’estiu, de la copa entre amics, 
de la copa de mitja tarda i de 
després de sopar. El rosat es 
beu en entorns similars als de 
la copa de cava, i pocs vins 
aporten més plaer en aquestes 
situacions. Cada vi té el seu 
moment i l’amant de el vi sap 
trobar-lo.
6. El rosat és un vi ‘de noies’. 
Poques coses hi ha tan ridí-
cules i antiquades diferenciar 
ens vins masculins i femenins. 
Els estudis demostren que a 
les dones els agraden tant els 
blancs delicats com els negres 
amb cos, exactament igual que 
als homes. Encara que calen 
estudis per saber que el vi no 

entén de gèneres. Potser algu-
nes etiquetes s’entestin a diri-
gir-se cap a un públic femení, 
però no és més que màrque-
ting. Fa temps que el rosa va 
deixar de ser un color de no-
ies, també en el vi.
7. A més intensitat de color, 
més qualitat. Fals. La qua-
litat del rosat no ve donada 
per la intensitat del seu color. 
Com succeeix amb molts al-
tres aspectes de el vi, aquesta 
discriminació es deu a preju-
dicis i desconeixement. El co-
lor del rosat respon als gustos 
de moment, i en l’actualitat 
els vins més valorats són els 
salmonats, els famosos rosats 
‘pell de ceba “que segueixen 
els estàndards provençals.
8. El rosat no és un vi per 

menjar. No és cert. Pocs vins 
acompanyen millor una ama-
nida, un marisc, un peix a la 
brasa, una pasta lleugera o 
una paella com els rosats.
9. El rosat és un vi passat 
de moda. Acabem de veure 
que no és així. Els que estan 
passats de moda són els que 
creuen aquest fals mite. En 
l’última dècada, el rosat s’ha 
posat al capdavant de les ten-
dències més potents de mer-
cat, i el podem trobar en els 
ambients més glamurosos de 
la Costa Blava francesa, els 
Hamptons de Nova York o 
Miami. El rosat està de moda, 
i la seva demanda no para de 
créixer també a Espanya. Que 
ho preguntin a Eivissa.



Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir 
de demagògies. La nacionalització no és una opció realista, per bé que 
no hi ha cap escenari tancat. Treballem per minimitzar l’impacte de la 
decisió i que els treballadors i els proveïdors tinguin un futur

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Crisis coronavirus: Sánchez confirma que ESP recibirá 
140.000 millones de la UE

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Els nous edificis també preveuen una 
reducció del consum d’energia primària 
no renovable fins a un 50%, i la reducció 
de les emissions de CO2 fins a un 60%”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Habitatges sostenibles

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Quins són els passos a seguir 
per tramitar una herència?

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia

Quan ha mort una persona 
pròxima (un avi, una àvia, 
un pare, una mare, marit 
o dona, parella…), una 

vegada passen les primeres setmanes 
de dolor, comencen a sorgir els dubtes 
sobre què es necessita fer per “arreglar 
els papers”, és a dir, per posar els béns 
d’aquesta persona a nom dels hereus, 
siguin diners de comptes, un pis, unes 
accions de Borsa o qualsevol altre bé.

Els passos a seguir per a tramitar una 
herència serien els següents:

1. Obtenir el certificat de defunció: 
sol donar-se per la funerària o per l’as-
seguradora.
2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: 
és un certificat que serveix per saber si 
aquesta persona va signar o no un tes-
tament. Es pot sol·licitar des de la nota-
ria  o mitjançant una gestoria o despatx 
d’advocats, sense haver de realitzar cap 
desplaçament. És necessari únicament 
el certificat de defunció.

Una vegada tinguem les últimes vo-
luntats poden donar-se dos escenaris 
diferents:

1. Si el difunt va signar testament (un 
o diversos): es sol·licitarà la còpia de 
l’últim testament signat, ja que a Ca-
talunya el testament que val sempre és 
l’últim. En aquest cas, també es pot fa-
cilitar aquesta còpia des de la notaria.

2. Si el difunt no va signar testament: 
caldrà signar la declaració d’hereus in-
testats a la notaria. El Codi Civil orde-
na qui són els hereus legals en cada cas.

3.  La firma de l’escriptura: Per a signar 
l’escriptura d’herència haurà d’aconse-
guir els següents documents:

- Escriptures dels pisos, finques rústi-
ques, cases…, de les quals sigui propi-

etari el mort.
-  Certificat dels saldos bancaris del dia 
de la defunció: es sol·licita al banc i in-
clou saldos de comptes corrents, fons 
d’inversió, accions cotitzades en borsa, 
etc.
- Vehicles: targeta d’inspecció i el per-
mís de circulació de tot vehicle que dis-
posi de matrícula en la DGT.
- Factura de les despeses d’enterrament 
i funeral: per a així reduir el cost fiscal i 
pagar una mica menys d’impostos.
- Certificat d’empadronament: per a 
poder sol·licitar la bonificació en l’ano-
menada plusvàlua municipal (Impost 
sobre Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana) i, en cas de ser 
necessari, també en l’Impost de Succes-
sions.
- Certificat de deute pendent de prés-
tecs hipotecaris o préstecs personals 
del mort: es reduirà també el valor de 
l’herència i sortirà a pagar menys en 
l’Impost de Successions.
- Certificat de discapacitat d’algun he-
reu: serveix per a poder demanar una 
reducció molt important en l’Impost de 
Successions.
- Explotació agrària Prioritària: igual-
ment es podrà demanar reducció en 
l’Impost de Successions.

4. Impostos a pagar en signar una 
herència: n’existeixen dos, el de Suc-
cessions i la Plusvàlua municipal. El de 
Successions en cas de les herències més 
habituals (pares a fills, entre cònjuges o 
parelles de fet) sol ser reduït, encara que 
en cas d’heretar a un germà o oncle és 
molt elevat. La plusvàlua municipal es 
tributa sobre el “teòric” increment de 
valor dels immobles heretats (la part 
del terreny) i sol ser més elevat que el de 
Successions.

 5. L’últim pas que haurem de realit-
zar és portar l’Escriptura d’herència al 
Registre de la propietat d’on correspon-
guin les finques que hem d’inscriure.   

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha obert un 
nou apartat web amb enllaços a les cooperatives que fan venda 
online, amb enviaments a tot el país. Molt bona iniciativa!

La sostenibilitat dels produc-
tes i processos és un requi-
sit necessari, que cada cop 
és més present en el nostre 

dia a dia. I si parlem de l’habitatge, 
observem que és un dels principals 
contribuents als problemes mundi-
als actuals d’esgotament de recursos 
i del canvi climàtic. Actualment, a 
nivell europeu, el sector de l’habitat-
ge representa el 9% del PIB, però al-
hora implica el consum del 50% dels 
materials extrets, el 40% de l’energia 
disponible i el 30% de l’aigua con-
sumida, a més de causar el 30% del 
residu total generat per la societat i 
el 35% de les emissions de gas hiver-
nacle. 

Un dels projectes europeus que té 
l’objectiu de revertir aquests núme-
ros és HOUSEFUL, per al qual, des 
de LEITAT, hem estat treballant en 
solucions innovadores per a la gestió 
eficient de materials, residus, aigua i 
energia al llarg de tota la cadena de 
valor de l’habitatge. 

El projecte pretén canviar el paradig-
ma del sector de l’habitatge a nivell eu-
ropeu i enfocar-lo cap a l’economia cir-
cular. Es crearà, entre altres solucions, 
una metodologia que permeti avaluar 
i mesurar la circularitat en els edificis 
d’habitatges, fet que es durà a terme 
mitjançant la creació d’indicadors. 

El projecte inclou la rehabilitació de 
diferents habitatges de protecció social 
en diferents ciutats europees, un d’ells 
a la ciutat de Sabadell i un altre a Sant 
Quirze del Vallès. 

Els objectius marcats preveuen una 
reducció de recursos (materials, ai-
gua, energia), la disminució dels resi-
dus enviats a abocador, la recuperació 
dels residus orgànics domèstics per a la 
seva valorització en forma de biogàs, el 
reciclatge de l’aigua de pluja, les aigües 
grises (dutxes, aixetes) i aigües negres 
(inodor). El biogàs generat servirà per 
a fer electricitat renovable a escala do-
mèstica i, el residu (digestat) per fer-ne 
compost d’alta qualitat. 

Els nous edificis també preveuen una 
reducció del consum d’energia primà-
ria no renovable fins a un 50%, i la re-
ducció de les emissions de CO2 fins a 
un 60%. 

Aquestes millores seran gràcies a  la 
integració  de tecnologies en valoritza-
ció energètica i en l’aplicació de nous 
materials que permetin un millor aï-
llament dels edificis, contribuint així 
als esforços per limitar l’augment de la 
temperatura global de 1,5ºC, segons el 
previst en l’Acord de Paris COP21.  

“Una vegada passen les primeres 
setmanes de dolor, comencen a sorgir 
els dubtes sobre què es necessita fer 

per a “arreglar els papers”
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N ova demostració 
-l’enèsima- de la 
mala maror entre 

ERC i Junts per Catalunya a 
Igualada. Les relacions entre 
els grups que lideren Enric 
Conill i Marc Castells con-
tinuen en un punt gèlid i, 
de moment, irreconciliable. 
Aquesta setmana, el “tema” 
ha estat la recentment recon-
vertida a pública de l’escola 
bressol de l’Ateneu, i el polè-
mic cost del “conserge”.... 

Reunió amb 
la Generalitat
Després que el Departament 
d’Educació fes l’anunci his-
tòric de convertir l’Escola de 
l’Ateneu Igualadí en un nou 
centre públic el passat mes 
de març, a petició de l’esco-
la, ERC ha recordat aquesta 
setmana que l’alcalde d’Igua-
lada es va “negar” a pagar el 
conserge d’aquesta nova es-
cola i també “el manteniment 
del centre”. Els republicans 
diuen que “a totes les esco-
les públiques de Catalunya, a 
totes, sense excepció, el con-
serge el paga l’ajuntament” i 
consideren “increïble” que 
després d’aconseguir que 
l’Ateneu Igualadí sigui la 2a 
escola de tota Catalunya que 
es converteix en pública “ara 
l’alcalde d’Igualada digui que 
no vol pagar el conserge del 
centre”. Per això Conill pro-

Nova baralla entre ERC i JuntsxCat, 
per la nova escola pública de l’Ateneu

Una estratègia de 
prioritats a l’empresa, 
clau en la nova normalitat

REDACCIÓ / LA VEU 

Fer créixer l’empresa 
en temps convulsos. 
Aquest va ser el tema 

sobre el qual es va centrar el 
WebinarUEA, impartit per 
Oriol López, assessor i expert 
en ajudar a les empreses a 
créixer, prosperar i deixar lle-
gat. Considerat un dels asses-
sors més inspiradors del món 
segons el llibre “The World’s 
Most Inspiring Accountants”, 
i autor dels llibres “Creix i 
Prospera” i “L’empresari pro-
actiu”, porta més de vint anys 
ajudant les empreses a créixer, 
a través d’una definició clara 
de l’estratègia i una orientació 
total a l’acció i la qualitat de 
vida.
Oriol López va iniciar la ses-
sió online exposant que estem 
en un mon globalitzat on les 
crisis han existit i sempre exis-
tiran, per tant “hem de tenir 
present que la incertesa forma 
part d’aquest món i això ens 
obliga a estar preparats per a 
qualsevol situació i a gestio-
nar l’empresa en aquest sentit”. 
I un element molt important a 
tenir en compte “hem de ser 
flexibles, saber adaptar-nos, i 
marcar una estratègia”.
Per López “créixer és una 
qüestió de prioritats, i aques-
tes prioritats ens les marquen 
les circumstàncies del mo-
ment i les tendències”. La crisi 
econòmica que vivim deri-
vada de la Covid19 “ens ha 
demostrat unes necessitats i 
oportunitats que cal analitzar 
per marcar un pla d’escalada 
tenint en compte la part finan-
cera (tresoreria), la part de les 
operacions (com es treballa 
internament per reduir cos-
tos) i la part comercial (com 
alimentem la relació amb els 
clients)”.
Amb aquest anàlisi fet es pot 
començar a treballar les pri-

oritats. Però quines són? Se-
gons el ponent les finances, 
assegurant la liquiditat, re-
duint costos amb eficiència; 
les persones, aprofitant el ta-
lent de l’empresa i analitzant 
qui ens cal i què necessita; la 
tecnologia; el màrqueting, 
mantenint el contacte amb 
els clients, tenir clar el nostre 
valor per convèncer a nous 
clients davant la competèn-
cia, anticipar-nos i progra-
mar visites per endavant, etc. 
També es important treballar 
prioritats com les operacions 
o procediments per tenir clar 
si hem d’invertir en nova ma-
quinaria, o en innovar en el 
producte; i per últim, treballar 
la successió, és a dir, a mans 
de qui quedarà l’empresa en 
un futur, qui serà el propi-
etari, o fins i tot quina és la 
successió de les persones que 
ocupen llocs de treball clau a 
l’empresa. Oriol López va re-
conèixer que parlar de succes-
sió sempre és incòmode però 
“en un món incert hem de te-
nir l’empresa preparada per a 
qualsevol situació”.
Un cop analitzades totes les 
prioritats “és important mar-
car un pla i tenir clar en quin 
moment o fase aplicarem 
cadascuna de les prioritats”. 
Per l’assessor i expert en aju-
dar a les empreses a créixer, 
“si aprenem a tenir clara una 
estratègia i a tenir una flexibi-
litat elevada ens en sortirem 
com a empresa i creixerem”.

Oriol López, assessor 
i expert en ajudar a 

les empreses a créixer, 
prosperar i deixar 

llegat, va explicar en 
una sessió online com 

fer créixer l’empresa en 
temps convulsos

posa “fer una reunió amb el 
Departament d’Educació per 
resoldre-ho, ens proposem 
per ajudar a desbloquejar la 
situació” ja que si no es resol 
“l’Ateneu no podrà començar 
el curs escolar perquè l’ajun-
tament es nega a pagar el 
conserge i el manteniment”. 
Conill recorda que “l’arti-
cle 164 de la LEC diu que la 
conservació, manteniment 
i vigilància a les escoles l’ha 
d’assumir Ajuntament.” En 
aquesta línia Conill explica 
que “el compromís del De-
partament d’Ensenyament 
és altíssim amb Igualada i ha 
complert amb escreix amb 
les necessitats educatives del 
territori construint un nou 
institut, convertint una esco-
la en pública i cedint la titu-
laritat pública de la llar d’in-
fants” per aquest motiu el 
cap de l’oposició reclama que 
“el govern municipal també 
estigui a l’alçada i faci el que 
li pertoca: garantir que l’Es-
cola Ateneu es podrà obrir. 
Sinó, seria una irresponsabi-
litat altíssima”.
Conill afegeix que “l’ajunta-
ment té un pressupost de 60 
milions d’euros” i demana a 
l’alcalde que “defensi amb la 
mateixa contundència a to-
tes les escoles d’Igualada, ja 
siguin públiques o concer-
tades”. Segons Conill “Marc 
Castells gasta molts diners 
amb màrqueting i això ho 
paguem tots els igualadins 

amb l’IBI més car de Cata-
lunya. Ara, quan és hora de 
gastar els diners en l’àmbit 
educatiu, llavors s’hi nega. 
Amb què s’han d’invertir els 
diners de l’ajuntament sinó 
amb educació?”.  

Resposta contundent 
de Junts per Igualada
Poc va tardar Junts per Igua-
lada ha donar una resposta 
contundent. La formació la-
menta que “ERC es mostri 
més interessada en defensar 
els interessos d’una conse-
lleria del seu partit que els de 
la seva ciutat”. En aquest sen-
tit, el grup que dona suport 
a l’equip de govern assegura 
que el Departament d’En-
senyament té un deute amb 
l’Ajuntament d’Igualada d’1,2 
milions d’euros.
Des de Junts per Igualada as-
senyala que el plantejament 
dels republicans sobre el con-
serge de l’Escola de l’Ateneu 
és “demagògia en estat pur” 
i afirmen que el conveni que 
regularà el manteniment de 
la nova escola pública s’està 
negociant, però que “decla-
racions públiques com les del 
Sr. Conill no ajuden a que es 
concreti”.
Finalment, Junts per Igualada 
demana a ERC que “es defensi 
amb la mateixa contundència 
totes les escoles d’Igualada, 
també les concertades, que 
són tractades arbitràriament 
per la Generalitat”.

Premi de la Bonoloto a Igualada
En el sorteig de dimecres 3 
de juny de BonoLoto, l’Ad-
ministració de la Rambla 
de Sant Isidre, 7, va donar 
un premi de 5 encerts i, en 

haver-hi encertants de les 
categories superiors, li per-
tany un premi de 4.041,53 €.
Cal recordar que des 
d’aquest any, els premis per 

sota de 40.000 € queden 
eximents de tributació. 
Per això l’afortunat/da co-
brarà l’import íntegre del 
premi.



El govern espanyol 
porta tres mesos sense 
resoldre el problema, 

motivat inicialment per 
un error en una carta 

de la Generalitat
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E RC ha advertit que farà 
“seguiment” i insistirà 
davant del Govern de 

Pedro Sánchez en la solució 
per als treballadors de fora de 
la Conca d’Òdena que no van 
poder anar a treballar durant 
el tancament perimetral. Així 
ho ha anunciat la diputada al 
Congrés dels Diputats, Caroli-
na Telechea, que ha assegurat 
que malgrat que l’acord “està 
escrit” vetllaran perquè es re-
solgui com més aviat millor. 
El pacte entre ERC i el Govern 
espanyol per allargar l’estat 
d’alarma inclou canvis nor-
matius que permetran que els 
empleats de fora de la Conca 
cobrin una prestació equiva-
lent a la que se’ls va atorgar als 
que viuen a la zona tancada 
per no haver pogut anar al seu 
lloc de feina.
La diputada igualadina al 
Congrés, Carolina Telechea, 
ha comparegut aquest di-
mecres a la capital de l’Anoia 
acompanyada d’altres mem-
bres de la formació a la comar-
ca. Ha explicat que en la sessió 
de control d’aquest dimecres, 
faran “una interpel·lació al 
Govern i insistirem en aquesta 
qüestió”. “Està per escrit però 
ha de tenir compliment im-
mediatament”, ha afegit. Tam-
bé ha insistit en el fet que el 
seu municipi ha viscut la pan-
dèmia “amb més intensitat”, 
raó per la qual requereix “un 
tracte diferencial”.
Telechea ha celebrat que, amb 
el pacte per prorrogar l’estat 
d’alarma, “hem tornat a obli-
gar al PSOE i Unidas Podemos 
a seure perquè creiem que és 

ERC acorda amb Sánchez resoldre 
la situació dels treballadors 
de fora de la Conca

JuntsxCat demana que 
s’autoritzi la mobilitat a 
la Vegueria Penedès

REDACCIÓ / LA VEU 

J unts pel Penedès dema-
na que el Govern auto-
ritzi la mobilitat entre 

les comarques de la Vegueria 
Penedès. Les polítiques de 
desconfinament proposades 
pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya 
“estan provocant externalitats 
negatives als territoris de la 
Vegueria del Penedès”, diuen 
des d’aquesta formació políti-
ca. 
Les Regions Sanitàries han 
dividit la Vegueria del Pene-
dès en tres Regions Sanitàries 
diferents, la del Camp de Tar-
ragona, la Catalunya Central i 
la Regió Metropolitana. “No 
només això, sinó ens trobem 
que tenim comarques que 
també es troben dividides en 
diferents Regions Sanitàries, 
Cunit, Gelida, Sant Llorenç, 
Masquefa o El Bruc són exem-
ples de municipis d’unes co-

l’ecosistema més favorable per 
una resolució democràtica”. 
“Així també tindrem la possi-
bilitat de forçar-los a fer polí-
tiques progressistes”, ha afegit.

Un “greuge” per als 
treballadors
Per la seva part, el president 
d’ERC a l’Anoia, David Alqué-
zar, ha recordat el greuge que 
comporta per als treballadors 
de fora de la Conca que encara 
no se’ls hagi resolt la situació. 
“Era imprescindible defensar 
els seus drets”, ha assegurat. 
També l’alcaldessa d’Òdena, 
Maria Sayavera, ha celebrat 
que, malgrat que l’Estat no els 
fes cas “en primera instància”, 
la persistència d’ERC permeti 
que els damnificats finalment 

“quedin coberts”.
Per la seva part, el portaveu 
d’ERC a Igualada, Enric Co-
nill, ha aprofitat per convidar 
“a la resta de forces a treballar 
plegats” perquè “totes les ad-
ministracions intentin donar 
un caràcter d’excepcionalitat a 
aquesta realitat que hem patit”.
Recordem que el govern es-
panyol sí que va protegir els 
drets dels treballadors de la 
Conca que no podien sortir 
del confinament perimetral en 
tenir els seus centres de treball 
a l’exterior, tot i que va tardar 
molt a fer-ho.
La resolució es va produir 
arran de les pressions de la 
Generalitat, però en la carta 
oficial on es sol·licitava, es 
va “oblidar” de fer referència 
al personal que viu fora del 
recinte perimetral confinat 
i que havia d’anar a treballar 
a dins, tal i com va publicar 
La Veu i posteriorment va de-
nunciar el PSC. Els alcaldes 
de la Conca també van dema-
nar resoldre-ho. Ara, final-
ment, es farà justícia.

marques que estan en Regions 
Sanitàries diverses. El territori 
de la Vegueria del Penedès és 
també el territori de l’Àmbit 
Funcional de Planificació, un 
territori que reconeix un con-
junt de sinergies i lògiques 
territorials, i on hi ha una 
mobilitat laboral i funcional 
ben localitzada”, diu la forma-
ció independentista.
Per a Junts per Catalunya “les 
polítiques de desconfinament 
no reconeixen aquesta reali-
tat ni aquesta mobilitat, i els 
penedesencs i penedesenques 
en patim les conseqüències, 
no ens podem moure entre 
els nostres territoris”. En pa-
raules del responsable de la 
formació al territori, en Jau-
me Casañas, “demanem al 
Departament de Salut que 
reconegui la unitat funcional 
del Penedès. Volem el mateix 
tracte que s’ha fet amb la uni-
ficació de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona”.
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Es farà a partir del pro-
per curs i l’estudiantat 
podrà fer pràctiques al 
Centre d’Innovació en 
Simulació 4DHealth

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir d’aquest pro-
per curs 2020-2021 
s’impartirà al campus 

igualadí un nou màster uni-
versitari en Simulació Clínica 
i Seguretat del Pacient. Aquest 
màster oficial, amb 20 places 
i en modalitat semipresen-
cial, pretén proporcionar a 
l’alumnat una formació enfo-
cada a la pràctica assistencial 
de qualitat, un coneixement 
metodològic i la capacitat per 
formular judicis clínics avan-
çats mitjançant la presa de de-
cisions ètiques dins d’equips 
multidisciplinaris. 
La vessant pràctica es farà al 
Centre d’Innovació en Simu-
lació 4DHealth, un hospital 
simulat que des de fa cinc anys 
es dedica a la formació de pro-
fessionals de la salut en un en-
torn gairebé real.
El màster va encaminat a in-
crementar la seguretat dels 

Nou Màster de simulació clínica i 
seguretat al Campus Igualada-UdL

Poble Actiu reclama 
recuperar l’escola bressol 
al barri de Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu, formació 
vinculada a la CUP 
amb dues regidores 

a l’Ajuntament,  celebra que 
el centre de la ciutat compti 
amb una escola i llar d’infants 
pública, un avenç molt positiu 
i necessari per assegurar  que 
almenys l’oferta educativa pú-
blica cobreixi l’alta demanda 
mostrada en les preinscripci-
ons del darrer curs. 

Satisfets amb el pas a escola 
pública de l’Ateneu
La formació municipalista es 
mostra satisfeta que la sisena 
escola pública al centre de la 
ciutat, que va quedar confir-
mada fa uns mesos per part 
de la Generalitat de Catalu-
nya, inclogui també la llar 
d’infants. La proposta que 
el setembre del 2018 va pro-
posar la CUP Igualada i que 
Poble Actiu recollí en el seu 
programa electoral sobre edu-
cació de les passades eleccions 
és ja una realitat. 
Així mateix, consideren que el 
pas de la llar d’infants ha estat 
possible per la bona voluntat 
de la junta i les sòcies de l’Ate-
neu Igualadí, les mestres de 
l’escola i de la llar i dels pares i 
mares dels infants.
En quan a l’augment de l’ofer-
ta pública de places de llar de 
la ciutat, Poble Actiu reclama 
que el proper repte és, seguint 
el programa electoral en edu-
cació, aconseguir una nova 
llars d’infants al districte de 
llevant. 
El 2012, la llar d’infants situ-
ada al barri de Montserrat va 
ser convertida en un centre de 
dia, un equipament molt ne-
cessari pel barri, però que va 
deixar sense llar d’infants a 
totes les famílies del districte 
Llevant: el barri de Montser-
rat, el barri de les Flors i el 
barri del Sant Crist. 
Per Poble Actiu, la recupe-
ració de la llar d’infants al 
districte Llevant serviria per 

pacients millorant la formació 
dels professionals de la salut, 
tal com recull el document 
“Estratègia de Seguretat del 
Pacient del Sistema Nacional 
de Salut 2015-2020” imple-
mentat a l’Estat espanyol l’any 
2005. Les persones que el cur-
sin “poden esdevenir els líders 
dels grups interdisciplinaris 
formats amb aquesta finalitat 
i, per tant, seran més compe-
titius als mercats laborals, tan 
nacionals com estatals i inter-
nacionals”, explica la degana 
d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UdL, Judith Roca. A més, 
“aquests professionals de la 
salut integraran la recerca a la 
prestació de serveis habituals, 

fet que els obre les portes a 
cursar estudis de doctorat i re-
alitzar la seva carrera professi-
onal no només centrada en el 
context assistencial, sinó tam-
bé en el camp de la recerca i la 
docència”, afegeix Judith Roca.
Per tenir accés directe al màs-
ter cal tenir un grau en Infer-
meria, Fisioteràpia, Medicina 
o altres titulacions pertanyents 
a l’àmbit de les ciències de la 
salut i la vida. La durada és 
d’un curs acadèmic -d’octubre 
de 2020 a juny de 2021-  i la 
càrrega lectiva és de 60 crèdits. 
Tota la informació està dispo-
nible al web mastersimulacio.
udl.cat.
La seguretat del pacient és una 
premissa fonamental en la 
qualitat de la pràctica clínica. 
L’OMS va iniciar el 2004 l’Ali-
ança Mundial per a la Segure-
tat del Pacient amb el propòsit 
de coordinar, difondre i acce-
lerar les millores en aquesta 
matèria a tot el món. 

 

 

completar l’oferta educativa 
pública que representen l’es-
cola Gabriel Castellà i l’insti-
tut Badia i Margarit, fet que 
garantiria l’escolarització pú-
blica dels 0 als 18 anys per 
tots els infants del districte. 
Així mateix, consideren que 
la recuperació de la llar d’in-
fants seria un incentiu per-
què famílies joves poguessin 
instal·lar-se al barri i reduir 
el progressiu envelliment de 
la població que tan denunci-
en les associacions veïnals del 
districte. 

Les necessitats de les escoles 
públiques: més oferta i inversió
Des de la formació munici-
palista segueixen reclamant 
que l’Ajuntament d’Igualada 
escolti les demandes de l’as-
sociació d’Escoles Públiques 
d’Igualada on participen les 
associacions de famílies de les 
llars, escoles i instituts públics 
d’Igualada. 
Reclamen que el govern Cas-
tells realitzi  inversions en les 
instal·lacions dels centres pú-
blics més enllà de les pròpies 
de manteniment i que recu-
peri els treballs de la comissió 
pel pacte contra la segregació 
escolar. 
Així mateix, reclamen al De-
partament d’Ensenyament 
mantenir oberta la possibilitat 
que altres centres concertats 
puguin accedir a la xarxa de 
centres públics, si ho dema-
nen, ja que la ciutat continua 
tenint un percentatge de pla-
ces d’escola pública inferior a 
la mitjana catalana. 

La formació cupaire 
es fixa com a objectiu 
recuperar la llar d’in-
fants del districte lle-
vant, tancada el 2012, 

i augmentar la inversió 
en els equipaments edu-

catius públics
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Premi al millor digital 2018



El Penedès no pot per-
metre patir un tracte 

discriminatori en rela-
ció amb altres territo-
ris, ni que el seu destí 

estigui condicionat per 
interessos particulars

L’Ou com Balla del 
barri de la Font Vella, 
de l’11 al 14 de juny
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La Comissió de Festes del Bar-
ri de la Font-Vella d’Igualada, 
convida, un any més, a tota la 
ciutat i comarca a fer un tomb 
per la plaça de Pius XII, per 
gaudir de la tradició de l’Ou 
com balla, en el seu 50è ani-
versari. Serà de l’11 al 14 de 
juny.
Aquest any, seguint les reco-
manacions de l’Ajuntament, 
degut a les circumstàncies ac-
tuals i amb la finalitat d’evitar 
que es produeixin aglomeraci-
ons , el concurs de dibuix que-
da anul·lat.

REDACCIÓ / LA VEU 

Els Departaments del 
govern de la Generali-
tat s’apropen al territo-

ri mitjançant una estructura 
administrativa que coincideix 
geogràficament amb l’esta-
blerta per la llei de Vegueries 
30/2010, norma que encara 
que formalment suspesa, ha 
permès el desplegat dels àm-
bits, que són plenament ope-
ratius des de fa gairebé vint 
anys. 
La Llei 2/2017 de 15 de febrer, 
va modificar la dita llei de Ve-
gueries. En la seva Disposició 
Final, es determinava  que en 
el termini de tres anys des de 
la seva entrada en vigor, s’ha-
via d’haver conclòs l’organit-
zació dels serveis territorials 
de la Generalitat i l’exercici 
de les funcions dels Departa-
ments de l’Administració de 
la Generalitat, adequant-los 
a l’àmbit territorial com en la 
resta de demarcacions vegue-
rials.

Només s’ha nomenat 
el Delegat del Govern
Exhaurit aquest termini legal 
sense que el govern de la Ge-
neralitat hagués fet altra cosa 
que el nomenament del dele-
gat, el passat 21 de febrer es va 
celebrar al castell de Castellet 
el Congrés “La gestió del ter-
ritori de la Vegueria del Pene-
dès, al servei de les persones” 
on es va aprovar una Declara-
ció, signada pels Alcaldes de 
les quatre capitals de comarca 
i pels Presidentes dels Con-
sells Comarcals. 
Ja s’ha vist i patit que demorar 
decisions porta conseqüèn-
cies. Davant l’emergència del 

L’Associació Pro-Vegueria del Penedès demana el 
desplegament dels serveis de la Generalitat

Covid-19 l’estructura provin-
cial no s’ha utilitzat, perquè 
evidentment la problemàtica 
de la capital no era la mateixa 
que la dels territoris que l’en-
volten. Es va recórrer a l’Àmbit 
Sanitari, un sistema organitza-
tiu que no era d’ús corrent per 
la ciutadania i que l’hi ha com-
portat moltes disfuncions. La 
pandèmia ha deixat al desco-
bert la manca d’un entramat 
regional per donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 
La improvisació per fer el con-
finament i les conseqüències 
en el procés de desescalada, 
han contribuït al desconcert 
davant d’una situació que ha 
desbordat totes les previsi-
ons.  I ara, en el moment de 
la reconstrucció econòmica, 
aquesta situació es farà en-
cara més punyent, ja que no 
solament afecta l’àmbit sani-
tari, sinó la resta d’estructures 
vinculades a tots els Departa-
ments i que afecten empreses, 
escoles, universitats, serveis 
socials, turisme, cultura, etc.
Per això l’Associació Pro-Ve-
gueria del Penedès, seguint la 
seva vocació transversal per 
impulsar unes estructures de 
govern properes al ciutadà, ha 
tramés a tots els participants 
del Congrés i càrrecs electes 
el llibre resum de les Conclu-
sions a les que es va arribar en 
les quatre ponències i també la 

Declaració Final. 
També el passat 28 de maig 
va convocar els partits polí-
tics implantats a Catalunya, 
representats en l’àmbit de les 
quatre comarques que inte-
gren el Penedès, a una reunió 
telemàtica perquè, en la seva 
qualitat d’instruments de par-
ticipació política dels ciuta-
dans, promoguin a través  de 
les seves estructures aquelles 
accions, mocions i actuacions 
que siguin necessàries per al 
desplegament dels diferents  
serveis de la Generalitat de 
forma que la territorialitza-
ció d’aquests serveis tingui el 
sentit lògic al servei de les per-
sones, i que s’evitin situacions 
com les recentment viscudes.  
Per part dels partits van assis-
tir Jordi Pujol Lizana membre 
de la territorial al Penedès de 
la CUP,  Ramon Arnabat, co-
ordinador de Comuns al Pe-
nedès, Francisco Romero, en 
nom del PSC, Jaume Casañas 
coordinador de Junts al Pene-

dès i Lluïsa Llop, coordinadora 
d’ERC al Penedès. Va discul-
par la seva presència Santi Ro-
dríguez del PPC per haver de 
prendre part a la mateixa hora 
en una comissió del Parlament, 
però va explicitar el seu recol-
zament a la territorialització 
dels serveis de la Generalitat.  
No va donar resposta a la invi-
tació Matías Alonso de C’s.
Tots els presents van coincidir 
que el Penedès no pot perme-
tre patir un tracte discrimi-
natori en relació amb altres 
territoris, ni que el seu destí 
estigui condicionat per interes-
sos particulars. Els anhels dels 
ciutadans s’han de vehicular a 
través de les estructures polí-

tiques existents i la responsa-
bilitat de tots plegats és dotar 
el país de les eines necessàries 
per a fer-ho. També van mani-
festar la seva voluntat de signar 
la Declaració del Congrés Ve-
gueria Penedès 2020, tal com 
ho van fer el passat 21 de febrer 
els Alcaldes de les capitals pe-
nedesenques i els Presidents 
dels Consells Comarcals. La 
reunió va posar en evidència la 
voluntat de tots per estar pre-
parats davant l’enorme tasca 
que comportarà superar la cri-
si en què estem immersos, gau-
dint d’una modèlica estructura 
administrativa, àgil, moderna i 
ajustada als reptes que planteja 
el segle XXI.

Interessats trucar:
636 92 52 98

26€
PREU

IVA INCLÒS

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
TELF /  93 806 05 55   ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

Coca i  cava brut tota la nit
Ball amb disco mòbil

SOPAR I BALL A LA GRAN 
TERRASA-JARDÍ
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Educació garanteix la 
dotació econòmica per 
cobrir el 50 o el 100% 

dels ajuts a tots aquells 
que compleixin els 

requisits establerts a les 
bases

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha obert, aquest 
1 de juny, la convo-

catòria de sol·licituds d’ajuts 
individuals per a la utilització 
del servei escolar de menjador 
destinats a alumnes escolarit-
zats en centres de segon cicle 
d’educació infantil, educació 
primària, secundària de jor-
nada partida, a més d’educa-
ció especial de centres públics 
i concertats de la comarca de 
l’Anoia. 
El termini per a optar-hi és 
el proper 19 de juny. La vi-
cepresidenta de Serveis a les 
Persones, Carme Zaragoza, 
assegura que “aquest any ens 
trobem davant d’un escenari 
imprevisible, ja que no es po-
den preveure amb exactitud 
els efectes socials derivats de 
la COVID-19 a la nostra co-
marca”. 
Això, afegeix, obliga “a es-
tar molt atents i fer un esforç 
molt especial per ser al costat 
d’aquells que més ho neces-
sitin; hi hem estat durant la 
pandèmia garantint el lliura-
ment de targetes moneder als 
alumnes beneficiaris d’aquests 
ajuts i hi serem de cara al curs 
vinent, vetllant perquè tots els 
infants que ho necessitin, tin-
guin garantida una correcta 
alimentació”. 
Aquestes beques, valorades 
i atorgades pel Consell Co-

El Consell Comarcal convoca les 
beques menjador per al proper curs

La Diputació destina 
578.000€ a l’Anoia en 
un Pla de Xoc

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha aprovat la prime-
ra fase del Pla de Xoc 

per a la reactivació econòmica 
i social de la província. Ho ha 
fet amb l’aprovació del pro-
grama ‘Cap municipi enrere’, 
dotat amb 15 milions d’euros i 
a través dels quals es destinen 
578.789,25 euros als munici-
pis de l’Anoia, amb l’objectiu 
que els ajuntaments puguin 
pagar les despeses que han ha-
gut d’afrontar durant l’emer-
gència.
Aquest recursos se sumen 
als 15 més que la corpora-
ció ja destina al pagament de 
les despeses extraordinàries 
en l’àmbit de benestar soci-
al mitjançant el Programa 
d’Emergències. Aquests dos 

REDACCIÓ / LA VEU 

M askPlus fidel als seus 
principis de respon-
sabilitat social cor-

marcal i sustentades econò-
micament pel departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, garanteix la do-
tació econòmica per cobrir els 
ajuts del 50% o bé del 100% en 
aquelles sol·licituds que com-
pleixin els requisits exigits. 
Per a la concessió, es tindrà en 
compte la puntuació general 
obtinguda atenent la situació 
socioeconòmica de la unitat 
familiar i, quan s’escaigui, les 
situacions particularitzades 
que pugui acreditar la família, 
amb l’informe específic dels 
serveis socials. 
Pot sol·licitar-les l’alumnat que 
estigui matriculat el proper 

curs 2020-2021 en un centre 
educatiu de l’Anoia, faci ús del 
servei de menjador escolar, no 
li correspongui la gratuïtat i 
no estigui en acolliment resi-
dencial. També cal que tingui 
la renda màxima familiar anu-
al de l’any 2019 no superi els 
topalls que s’especifiquen en 
les bases de la convocatòria. 
Les persones interessades for-
malitzaran una única petició 
per família, segons el model 
normalitzat corresponent, de-
gudament emplenat i signat 
per la mare, el pare, la tutora 
o el tutor o representant legal 
de l’alumne al centre docent 
de matriculació. 
Excepcionalment, donada la 
situació actual, si una família 
no pot lliurar la documentació 
necessària al seu centre esco-
lar, ho podrà fer mitjançant 
instància electrònica directa-
ment al Consell Comarcal o, 
presencialment i amb cita prè-
via al mateix Consell, fins el 30 
de setembre de 2020.

porativa, va portar a terme una 
nova acció solidària el passat 
divendres en una donació de 
mascaretes de protecció antivi-
rals personalitzable (KIT pinta 

i decora) als nens de l’Hospital 
Infantil de Sant Joan de Déu de 
Barcelona. Aquesta acció va ser 
protagonizada pels exjugadors 
del primer equip del FC Bar-
celona Patrick Kluivert i Jesús 
Angoy, els que de forma total-
ment altruista han volgut apor-
tar la seva ajuda.
MaskPlus és una iniciativa pri-
vada protagonitzada per cinc 
empreses de la Conca d’Òdena, 
que en poc més d’una setma-
na de confinament van decidir 
posar de nou la maquinària en 

marxa. 
Toni Ribas, CEO de l’empresa 
Alfil.be, dedicada a papereria i 
Toni Izquierdo enginyer a Igua-
lada, dedicats a la fabricació de 
respiradors, van proposar unir 
l’experiència de les empreses 
per a un projecte que, sobretot 
en aquells moments, resultava 
vital: fabricar màscares recicla-
bles, reutilitzables i a un preu 
molt assequible, amb un trac-
tament antibacterià i antivíric.
Alfil.be, Waterlogies -tracta-
ment d’aigua-, Barcelona Tec-

hnical Consultancy -consul-
tora-, Leicester Trade Center 
-constructora- i Diutex -Tèxtil 
i calçat- van invertir 45.000€ en 
reinventar els models de nego-
ci, transformant lleugerament 
la maquinària i iniciant la 
recerca en materials. Diu-
tex va començar produint 
6.000 màscares d’adult i tan-
ca el mes de maig triplicant 
aquesta xifra d’unitats diàri-
es per a adults i nens, amb 
l’objectiu d’arribar a superar 
la barrera de les 100.000.

Donació de mascaretes anoienques MaskPlus a St. Joan de Déu

programes constitueixen una 
primera fase del Pla de Xoc i 
tenen com objectiu donar sol-
vència i liquiditat als governs 
locals.
Es tracta, per tant de 30 mi-
lions d’euros del conjunt del 
100 milions previstos en el Pla 
de Xoc de la Diputació que, 
juntament amb el Pla Xarxa 
de Governs Locals, té per ob-
jectiu reactivar socialment i 
econòmica els municipis de la 
província de Barcelona.
Per la presidenta de la Di-
putació, Núria Marín, amb 
l’aprovació d’aquest programa 
s’ofereix «solvència als ajunta-
ments i tranquil·litat als muni-
cipis», com s’ha «estat fent des 
del moment zero». Assegura, 
a més, que «és essencial que 
cap territori ni cap persona 
quedin enrere».

CRISI...
L'amenaça als negocis, té solució 

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.

- 80m2.
- Molt ben orientat al sol

- 3 habitacions totes amb �nestra
- Només 3 veïns

- Poques despeses de comunitat
Per només 60.000€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer Repòs.

AUTHENTIC 
OUTLET

LIQUIDACIÓ TOTAL
TOT DES DE 

15€ FINS A 50€ 
+ 1 PEÇA DE REGAL

Aprofiteu que és l’últim any!
(em jubilo)

Tel. 93 804 26 68 - Av. Balmes, 14
Igualada



93 778 82 08 / 646 714 981 
autocaravanescarreras.com

Grans rutes per viure i 
grans destins per descobrir!

Lloguer autocaravanes

Viatjar amb autocarava-
na és quelcom diferent, 
especial i únic. Ja fa uns 

quants anys que aquesta nova 
forma de fer turisme està ex-
perimentant un autèntic boom, 
amb milers de seguidors repar-
tits per tot el país. La veritat és 
que la filosofia i l’estil de vida 
del caravaning ofereixen la pos-
sibilitat de viatjar sense preocu-
pacions de cap mena, mimetit-
zant-se amb l’entorn i la natura 
a cada kilòmetre, i gràcies a les 
autocaravanes que existeixen 
en l’actualitat, no cal renunci-
ar a cap de les comoditats que 
trobem en un hotel o un apar-
tament. 
Estem parlant d’una forma de 
turisme actiu que, fins i tot, al-
guns ja titllen d’esportiu, i que 
ofereix un ventall molt ampli 
de possibilitats, tant si es viatja 
en parella, en família, o amb un 
grup d’amics.
D’altra banda, dins del mercat 
i l’oferta actual d’autocaravanes 
hi trobem quatre grans famí-
lies: les Camper, les perfilades, 
les caputxines i les integrals. A 
continuació, intentarem des-
granar i analitzar les caracterís-
tiques d’aquests vehicles, ja que 
tenir-ne clares les diferencies és 
el primer pas per a escollir una 
autocaravana amb el criteri ade-
quat. 

Els models Camper són un 
híbrid entre furgoneta i auto-
caravana, que compliran amb 

totes les teves expectatives 
Una de les característiques prin-
cipals dels models Camper la 
trobem en la seva mobilitat. Es-
tem d’avant d’un vehicle de di-
mensions reduïdes i que permet 
desplaçar-se per nuclis urbans 
d’una forma còmoda, ràpida i 
senzilla. Són autocaravanes dis-
cretes, que et permetran aparcar 
a tot arreu com si portessis una 
furgoneta convencional, i sense 
consumir una gran quantitat 
de combustible. Són els models 
d’autocaravanes més econòmics 
i funcionals, al mateix temps 
que ofereixen un elevat grau de 
confort i personalització interi-
or. Una autocaravana ideal per a 
viatgers novells. 

Les perfilades es caracteritzen 
per gaudir d’una cabina de 
furgoneta i cos d’autocaravana
Aquesta mena d’autocaravanes 
resulten ideals per a famílies de 

quatre persones; es caracterit-
zen per tenir una cabina molt 
similar a la que trobem a les 
furgonetes, però el cos i la part 
del darrere han estat adaptades 
amb totes les comoditats prò-
pies d’una autocaravana. Par-
lem d’una cuina completament 
equipada, nevera, llits de ma-
trimoni, bany i dutxa, un ampli 
espai central...

Les caputxines són autocara-
vanes àmplies, còmodes i que 
solen deixar als viatgers amb 
la boca oberta 
Aquests són els models clàssics 
d’autocaravanes; solen gau-
dir de fins a sis places o llits, i 
disposen d’una llarga llista de 
característiques que les conver-
teixen en models únics i molt 
especials. Es caracteritzen pel 
caputxó que tenen sobre la ca-
bina del conductor, que acostu-
ma a tenir un llit de matrimoni 

a l’interior. Resulten ideals per 
a famílies nombroses o grups 
d’amics que vulguin escapar-se 
un cap de setmana per anar 
d’excursió, ja que també dispo-
sen de les comoditats pròpies 
d’una habitació  d’hotel. 

Les integrals resulten autoca-
ravanes imponents, conforta-
bles i luxoses a parts iguals 
Aquestes són les autocaravanes 
més grans i confortables que 
ofereix el mercat actual, ja que 
n’hi ha de fins i tot dos pisos. 
Parlem de vehicles de dimen-
sions considerables, que solen 
passar dels set metres d’allar-
gada, amb totes les caracterís-
tiques i espais que et passin pel 
cap: àmplia cuina i sala d’estar, 
bany complet, llits de matrimo-
ni, dutxa, porta-bicicletes... 
Viatjar amb una autocaravana 
integral t’enamorarà des del pri-
mer moment que et posis a fer 

kilòmetres, sent una experièn-
cia que, de ben segur, recorda-
ràs tota la vida. 

Avantatges de viatjar amb au-
tocaravana davant de la CO-
VID-19
La crisi sanitària que hem vis-
cut i patit per culpa de l’apari-
ció de la COVID-19 ha canviat 
els hàbits de consum de la so-
cietat, així com les preocupaci-
ons de la gent respecte a quina 
ha de ser la millor manera de 
gaudir de les vacances, durant 
aquest estiu que tenim a tocar. 
A poc a poc, hem anat adqui-
rint un elevat grau de consci-
ència i responsabilitat davant 
d’aquesta situació tan excepci-
onal. 
En aquest sentit, llogar una 
autocaravana per a realitzar 
un viatge en família durant un 
cap de setmana o per a fer una 
escapada durant les vacances 
estivals, et permetrà gaudir de 
l’experiència amb total tran-
quil·litat i confiança, evitant 
les aglomeracions de gent i les 
zones amb elevats nuclis de 
població, reduint el perill d’in-
fecció i contagi al mínim. A 
part, tindràs la possibilitat de 
cuinar com ho fas a casa teva 
i ser així, més escrupolós amb 
totes les mesures d’higiene, al 
mateix temps que t’envaeix un 
sentiment de llibertat que no es 
pot descriure amb paraules. Els 
que ho proven, repeteixen. No 
t’animes? 

Descobreix una nova forma de fer turisme que 
t’enganxarà des del principi 
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Turisme rural a l’Alta Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l turisme i la restau-
ració són unes de les 
activitats principals en 

l’entorn de la comarca. Esta-
bliments, allotjament, restau-
ració i esdeveniments són una 
peça clau del nostre territori i 
amb la pandèmia del COVID 
s’han vist afectades. 
Per conèixer quina és la situ-
ació, l’afectació, les necessitats 
i poder treballar millores i ac-
cions per tal de poder repren-
dre l’activitat amb les màximes 
garanties, la Unió Empresarial 
de l’Anoia ha fet arribar una 
enquesta a les empreses del 
sector del turisme de la co-
marca per identificar mesures 
especiífiques. Però també, per 
treballar accions i mesures 
que puguin necessitar les di-
verses empreses.
L’objectiu d’aquesta anàlisi és 
vertebrar un pla de xoc amb 
propostes i actuacions ade-
quades a la realitat anoienca. 
Per fer-ho, s’anima a totes les 
empreses del sector de l’Ano-
ia que participin en l’enquesta 

una oportunitat”. Tanmateix, 
Carol ha reblat que “necessi-
tem que el govern aclareixi la 
situació i concreti els proto-
cols, però també que es deslo-
calitzi el moviment de turistes 
cap a zones no tan habituals, 
que es pugui repartir pel terri-
tori català, i que especialment, 
arribi a la nostra comarca, ja 
que serà la manera de recupe-
rar part de l’activitat”.

La UEA, amb el turisme
El representant el sector del 
turisme de la UEA convida a 
tothom que sigui d’aquest sec-
tor a participar i treballar de 
forma conjunta per a la pro-
moció, la visibilitat i per vet-
llar pels interessos del sector i 
els seus professionals: “Consi-
derem que és molt important 
que es puguin conèixer els 
diferents establiments i ser-
veis per crear una xarxa forta 
i que permeti crear sinèrgies i 
oportunitats de negoci com-
partides”, destaca Carol i que 
des de l’entitat empresarial es 
vol crear “una sectorial forta i 
representativa”.
En aquest sentit, s’han impul-
sat iniciatives per fer-hi front, 
com el propassat 14 de maig, 
on es va organitzar un webinar 
amb l’Agència Catalana de Tu-
risme per conèixer les afecta-
cions i oportunitats del sector; 
així com també, treballant de 
manera coordinada amb l’ad-
ministració per fer un front 
comú, potenciant i donant a 
conèixer la transcendència del 
sector turístic de la comarca.

Trobada virtual 
del sector Turístic
Per tal de compartir inquie-
tuds idees, preocupacions i 
propostes del sector del turis-
me de l’Anoia, dimecres passat 
al matí, a través de la platafor-
ma zoom, es va fer la primera 
trobada debat entre les empre-
ses del sector.
L’objectiu és establir una xarxa 
de contacte entre totes les em-
preses, establiments i activi-
tats per tal de poder compartir 
idees, proposar accions i esta-
blir futures col•laboracions, 
complementar serveis o crear 
nous productes és una opor-
tunitat per tots i per rellançar 
una comarca que ha quedat 
tocada per la crisi actual. Es-
devenir un lobby fort i poder 
entre tots dissenyar i planificar 
les accions de la nova sectorial 
de la patronal, UEA Turisme.

https://bit.ly/2YRJCb3 i així 
poder tenir una bona mostra 
del sector, i poder treballar per 
tots ells des de la UEA Turis-
me, la nova sectorial que es 
vol crear des de la UEA.
Les respostes obtingudes fins 
al moment parlen de diver-
ses mesures adoptades per fer 
front a la situació (des d’ER-
TOS, cessament de l’activitat, 
modificació de la política de 
cancel•lacions, ajustament 
de preus, teletreball, entre al-
tres). Amb cancel•lacions pels 

propers tres mesos, molta in-
certesa pel que fa als esdeve-
niments previstos així com 
la voluntat de diversificar el 
negoci apostant per activitats 
paral•leles per complementar 
la principal.

Front comú
Tot i que l’estiu es presenti 
com una gran incògnita en 
el sector, el representant del 

sector de turisme de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Car-
les Carol afirma que tot i que 
serà un any complicat, “s’obri-
ran noves oportunitats per a la 
nostra comarca. No som una 
zona de turisme de masses” i 
per tant, “el turisme de pro-
ximitat, el turisme slow, més 
sostenible, de km0, el de les 
cases rurals, i també el turisme 
d’escapada es presenten com 

Tot i que l’estiu es 
presenti com una gran 

incògnita en el sector, el 
representant del sector 
del turisme de la Unió 

Empresarial de l’Anoia, 
Carles Carol, afirma 
que tot i que serà un 

any complicat, “s’obri-
ran noves oportunitats 

per a la comarca”

La UEA veu en el turisme de proximitat una gran oportunitat

CAL GRAU DE TORREMETZENA
La Guardia Pilosa, Pujalt 08282 Barcelona

www.calgrau.com
93-8697102   619974319
calgrau@hotmail.com

MASOVERIA-CASA DE PAGÈS

Tranquil·litat al cor de Catalunya
Disposem de 2 allotjaments rurals independents

LA PALLERA i EL GRANER DE CAN BARTOMEU
Els Prats de Rei

info@canbartomeu.com  /  Tlf. 620451508  /  www.canbartomeu.com
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T’hi esperem!MÉS INFO A:

www.adaa.cat

Proper
De qualitat
Saludable
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Castellfolli t
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L’ANOIA

POBLES
Argençola
Calaf
Calonge de Segarra
Castellfollit de Riubregós
Copons
Els Prats de Rei
Pujalt
Rubió
Sant Martí de Sesgueioles
Sant Pere de Sallavinera
Veciana

ARTESANS
17 Embotits Torrens 
-Sant Martí de Sesgueioles
cantorrens@hotmail.com
18 Formatges de 
Veciana-Segur de Veciana
Tel.938680331-692175747
19 Lilà – cosmètics-Aleny
www.lilacosmetics.com

RESTAURACIÓ
20 Ke-diví-Calaf - Calaf
Tel. 931156058 – 690163488

ACTIVITATS
21 Hípica Cal Graells
www.calgraells.com 
22 La Bacicleta
www.labacicleta.cat 
23 Memorial de l'exèrcit Popular       
www.exercitpopular.org  
24 Observatori de Pujalt
www.observatoridepujalt.cat 
25 SIKARRA NOSTRA
www.sikarranostra.cat
26 La torre de la Manresana 
www.altaanoia.info 

ALLOTJAMENTS
1 Cal Barrusca –La Manresana 
(Els Prats de Rei)
www.calbarrusca.cat
2 Cal Carulla –L’Astor (Pujalt) 
www.calcarulla.com
3 Cal Farrés - Aleny (Calonge de 
Segarra)
www.calfarres.com 
4 Cal Grau de la Llavinera – La 
Llavinera 
(Sant Pere Sallavinera)
www.calgraudelallavinera.com 
5 Cal Grau De Torremetzena 
La Guardia Pilosa (Pujalt)
www.calgrau.com
6 Cal Joan Pau – Conill (Pujalt)
www.caljoanpau.cat
7 Cal Masvilella  – Els Prats de Rei 
www.calmasvilella.com
8 Cal Prat –El Soler ( Calonge de 
Segarra)
www.calprat.net 
9 Cal Ros - Calonge de Segarra
www.calros.info 
10 Cal Senyoret – Conill (Pujalt)
www.calsenyoret.cat
11 Cal Vila –Dusfort  ( Calonge de 
Segarra) 
www.calvila.com  
12 Can Bartomeu – Els Prats de Rei 
www.canbartomeu.com
13 Can Gabarró Vell – Rubió
www.cangabarrovell.cat  
14 Casa Mestres -  Vilamajor (Pujalt) 
www.casamestres.com 
15 Hotel -rural  La Pedra – Conill  
(Pujalt) www.hotel-lapedra.com 
16 Vilacaelus- Maçana (Rubió)
www.vilacaelus.com
Cal Ramonet- Aguilar de Segarra
www.calramonet.com
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Els Pirineus, des dels cims fins al mar

La Vall d’Aran és l’única 
vall atlàntica de Cata-
lunya. Té una  perso-

nalitat singular. Aquest racó 
muntanyós, que té un 30% del 
territori per sobre dels 2.000 
metres, forma una gran bar-
rera natural que impressiona 
a vista d’ocell. Aquí arrenca 
aquesta ruta pels Pirineus de 
Catalunya que posa rumb cap 
a la Vall de Boí per submer-
gir-te en el món del romànic.

Les joies romàniques de la 
Vall de Boí
El romànic és l’expressió ar-
tística i espiritual més im-
portant de l’Edat Mitjana. En 
aquest racó dels Pirineus de 
Catalunya es concentra una 
part destacada del llegat, que 
en aquest entorn rural s’ha 
mantingut pràcticament in-
tacte. El romànic de la Vall de 
Boí és excepcional per la con-
centració en un espai reduït 
d’un nombre tan elevat d’es-

glésies d’un mateix estil ar-
quitectònic, nou per ser exac-
tes, que han estat declarades 
Patrimoni Mundial de la Hu-
manitat per la UNESCO.

Aventura al Pallars
Posa un toc d’adrenalina a la 
ruta. Per fer-ho, desplaça’t cap 
al nord del Pallars Sobirà, una 
zona marcada per la força del 
riu Noguera Pallaresa. Neix a 
més de 1.900 metres d’altura, 
té una longitud de 154 quilò-
metres, i és famós per la seva 
oferta d’esports d’aventura i 
d’aigües braves. El riu combi-
na trams amb gran cabal d’ai-
gua i ràpids amb uns altres de 
més relaxats per contemplar 
el paisatge empès pel corrent.

La Seu d’Urgell i La Molina
Deixant enrere les aventures 
del Pallars, enfiles cap al port 
del Cantó fins arribar a la Seu 
d’Urgell, seu del bisbat i de la 
catedral de Santa Maria d’Ur-

gell, l’única catedral romàni-
ca de Catalunya. Pel municipi 
pirinenc desfila el riu Segre, 
si segueixes el seu curs cap a 
l’est arribaràs a la Cerdanya, 
que té en el “trinxat” un dels 
seus plats estrella. Aquesta 
comarca acull l’estació de La 
Molina, degana dels esports 
d’hivern a Catalunya i a l’Es-
tat espanyol. Des del 1943 fa 
les delícies dels aficionats a 
la muntanya, tant a l’hivern 
com a l’estiu

La portalada romànica de Ri-
poll
A 50 minuts de l’estació, el de-
corat canvia per complet. Et di-
rigeixes cap a Ripoll per visitar 
una de les icones arquitectòni-
ques del territori, el monestir 
de Santa Maria de Ripoll. Esti-
gues el temps que necessitis per 
resseguir amb la mirada cada 
detall de la seva portalada mo-
numental romànica, que data 
de mitjans del segle XII.

Cap a la terra dels volcans
Reprèn la marxa. Pels túnels 
de Capsacosta t’endinsaràs en 
el món volcànic català, és 

el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, 
amb 12.000 hectàrees d’es-
pai protegit que inclouen 
més de quaranta cràters en-
voltats de vegetació. Aquest 
racó és una petita obra d’art 
natural.

L’Empordà de Salvador 
Dalí
Tot i que si parlem d’art, a 
Catalunya és impossible 
no pensar en l’Empordà, el 
territori que va veure néi-
xer i va inspirar el geni del 
surrealisme, Salvador Dalí. 
La seva ombra és allargada 
en aquestes terres banyades 
per la Mediterrània on els 
Pirineus de Catalunya mar-
quen el seu punt final. Va 
des de Portlligat, on tenia 
la seva residència, passant 
per Púbol, on hi ha el Cas-
tell Gala Dalí,  i culmina a 
Figueres amb el Teatre-Mu-
seu Dalí. El mateix artista va 
supervisar tot el procés de 
disseny i creació d’aquest es-
pai cultural deixant la seva 
signatura a cada racó.

Més atractius dels Pirineus
A més, una de les millors 
coses que té fer una ruta 
pels Pirineus de Catalunya 
és que sempre pots sortir 
del camí marcat. Pots agafar 
un trencall per conèixer els 
conjunts medievals de Be-
get, Bagà o Santa Pau, veure 
brollar l’aigua d’entre les ro-
ques a les fonts del Llobregat 
o escoltar la calma i el silen-
ci entre els cims que envol-
ten la Vall de Núria.
Comença la ruta pels Pi-
rineus de Catalunya, el camí 
no està marcat.www.bioscaielmas.com

Tel. 648 057 662  / 93 34 836 61 35
bioscaielmas@gmail.com

Dues masies plenes d’història
a la serra de Castelltallat

Casa rural totalment accessible i 
s'adapta només en cas de necessitat 

(informeu-vos de les ajudes tècniques que tenim)

Més informació a
www.entreroures.cat

o als telèfons
 93 830 03 22
615 11 44 79

Entre Roures (Moià)
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La nostra història comen-
ça l’any 2004 quan, en 
Joan i l’Elisabet van te-

nir l’oportunitat de restaurar i 
reformar una masia del segle 
XIX amb l’aspiració de contri-
buir a un turisme més sosteni-
ble i amb la voluntat també de 
no perdre un llegat important 
pel poble.
DEU anys més tard, al 2014, 
neix el projecte de Can Ale-
many. L’antiga masia es va aca-
bar transformant en un Hotel 
de 10 apartaments familiars i 
d’alta qualitat. 
Un dels nostres principals ob-
jectius és que el nostre impac-
te ambiental sigui el menor 
possible i tenir cura dels valors 
naturals, culturals i paisatgís-
tics de la finca. És per això que 
treballem per intentar estalvi-
ar en recursos naturals (apos-
tant per la geotèrmia i la bio-
massa) i fomentar i practicar 
unes polítiques que ens ajudin 
a aconseguir una ciutat i en-
torn més saludables. Al ma-
teix temps, treballem per a fo-
mentar el turisme responsable 

i de natura i contribuir amb 
l’economia local consumint 
productes i serveis de la zona.
Aquesta gran masia envolta-
da de natura vol ser un espai 
d’acollida de qualitat per a tots 
aquells que busquin reconnec-
tar amb la natura, gaudir del 
benestar rural i trencar amb el 
ritme frenètic del món actual. 
Només entrar a la finca, us 
trobareu amb un immens ar-
bre centenari que dóna la ben-
vinguda a tots els visitants que 
arriben a Can Alemany. Un 
cop a dins, us vindrem a re-
bre (ara seguint totes les me-
sures de seguretat i prevenció 
necessàries) i us ensenyarem 
l’apartament, els espais exte-
riors, la piscina, el jardí, el pati 
amb la barbacoa… abans de 
fer-vos entrega de les claus. 

Els Apartaments
Els nostres apartaments estan 
totalment equipats: cuina, 1 
o 2 habitacions, bany privat, 
sala d’estar i terrassa privada. 
Degut a les mesures de pre-
venció contra la COVID-19 

hem reduït alguns elements 
decoratius.

Els nostres espais
Les nostres sales són espais po-
livalents dissenyats per acollir 
tota mena de reunions d’em-
presa, trobades professionals, 
presentacions, formacions 

de petit format, workshops, 
tallers creatius o activitats si-
milars. Totes les activitats es 
poden completar sempre amb 
un àpat o petit refrigeri a base 
de productes de proximitat a 
càrrec d’un servei de càtering 
de la zona.

Reobertura post-COVID-19
En aquests temps complexos 
per al turisme, la seguretat, 
salut i benestar dels nostres 
clients i empleats segueixen 
sent la nostra màxima priori-
tat, per això vetllem incansa-
blement per mantenir el nos-
tre establiment el més segur i 
desinfectat possible. 
Actualment estem treballant 
en la reobertura al públic, que 
serà el 15 de juny 2020, i du-
rant aquestes últimes setma-
nes hem estat implementant 
un protocol de mesures de 
seguretat i prevenció del CO-
VID-19: 

• Augmentarem la freqüència 
de les neteges i aplicarem no-
ves mesures de desinfecció. 

Can Alemany, un projecte familiar
• Utilitzarem equips de pro-
tecció individual
• Es reduiran els aforaments i 
s’adaptaran els espais comuns 
(piscina, pati barbacoa...)
• Posarem gel desinfectant 
a disposició dels clients en 
aquelles zones de més risc. 

Al mateix temps, i pensant en 
les necessitats actuals de les fa-
mílies, hem creat nous serveis 
amb la intenció de donar un 
cop de mà a totes aquelles fa-
mílies que durant moltes set-
manes no han tingut accés a 
la natura: espais de teletreball, 
un campus d’estiu pels més pe-
tits, activitats de benestar els 
caps de setmana, propostes de 
rutes a l’aire lliure, un bar amb 
una gran terrassa exterior, 
música i bon ambient, entre 
moltes d’altres. Us convidem a 
seguir-nos a les xarxes socials 
(instagram.com/canalemany) 
per estar al cas de les novetats 
que anirem oferint. 

Des de Can Alemany som 
conscients dels greus efec-
tes col·laterals que pot tenir 
aquesta situació en la nostra 
societat i la seva economia. 
Sent fidels al nostre compro-
mís de crear prosperitat en el 
nostre entorn treballem con-
juntament amb agents locals 
per minimitzar els efectes 
d’aquesta crisi oferint als nos-
tres clients un catàleg d’acti-
vitat i serveis adaptats a les 
noves normatives per tal que 
durant la seva estada puguin 
gaudir al 100% del nostre ter-
ritori. 
Tenim moltes ganes donar-vos 
la benvinguda i que pugueu 
gaudir d’aquesta primavera 
que només hem pogut veure a 
través de les finestres i d’un es-
tiu que desitgem que recordeu 
durant molt temps.   

Vine i gaudiex amb els teus de la natura
Nosaltres vetllarem per la vostra seguretat
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L’Espai Natural de les 
Valls de l’Anoia, que res-
segueix el curs fluvial del 

riu, al sud-oest de la comarca, 
és un dels espais més descone-
guts de Catalunya i també un 
dels que amaga més potencial 
turístic.
La proximitat amb Barcelona, 
les vistes a Montserrat, el món 
de les vinyes i el vi, l’entramat 
de camins i pistes que poden 
potenciar el lleure, el riu i els 
desconeguts salts d’aigua que 
manté amagats, els elements 
patrimonials, la gastronomia, 
i la tranquil·litat de la zona, 
constitueixen una oferta tu-
rística de gran interès capaç 
d’atraure turistes de tot el món 
cridats per la marca Barcelona.
Montserrat Martí, propietària 
de ca la Maria Xica de Vallbo-
na d’Anoia, explica que hi ha 
turistes d’arreu del món que 
arriben a Catalunya interessats 
per la cultura i la gastronomia, 
pel paisatge i pel clima, que 
volen conèixer Barcelona, les 
costes del Garraf, i tots els tra-
dicionals punts d’interès turís-
tic, però no els interessa passar 
els dies de vacances aclaparats 
pel brogit de les multituds de 
la capital del país: “prefereixen 
buscar un entorn tranquil on 
quedar-se, lluny de les cues i les 
aglomeracions i des d’on poder 
fer turisme enològic, rutes de 
senderisme; on puguin gaudir 
de la tranquil·litat i fer excur-
sions puntuals a Montserrat, 
Barcelona, Sitges..., que tenen 
situades a menys d’una hora”.
Martí destaca que “els habi-
tants de la zona i els catalans, 
en general, no som conscients 
del que tenim a tocar de casa”. 
Es tracta d’una zona d’alt inte-
rès natural on  domina l’agri-
cultura de secà, caracteritzada 
pel cultiu d’ordi i les vinyes 

tradicionals, amb cellers de 
gran prestigi repartits per les 
valls. També hi destaca el con-
reu del préssec i la fruita dolça 
de la Fortesa i un sorprenent 
paisatge florit que apareix a la 
primavera.
La zona té un patrimoni cultu-
ral força desconegut, restes de 
fortaleses com el castell de Piera 
o Cabrera, les restes al bosc del 
Mal Pas o el castell dels Moros 
de Sant Jaume, algunes ermites, 
com la de Sant Nicolau del Frei-
xe; i grans masos del segle XIV 
com Can Feixes. També conté 
diversos elements de patrimoni 
natural com les pinedes de Can 
Gallego o Can Ferrer del Coll 
amb la presència de pins monu-
mentals.
El riu Anoia és per si mateix 
un altre focus d’interès, a més 
de l’element vertebrador de tot 
aquest entorn i el lligam natural 
entre tots els municipis que el 
conformen: Cabrera d’Anoia, la 
Torre de Claramunt, la Pobla de 
Claramunt, Capellades, Vallbo-
na d’Anoia, Piera, els Hostalets 
de Pierola i Masquefa.
En aquest espai el turisme no ha 
estat encara explotat com a mo-
tor de creixement econòmic, 
“però qui hi posa els peus per 

passar-hi uns dies de vacances 
es queda meravellat”- expli-
ca Martí, que afegeix: “a Ca la 
Maria Xica hem tingut hostes 
provinents d’arreu del món al 
llarg d’aquest primer any que 
portem oberts. Hem tingut 

turistes xinesos que, atrets per 
l’escalada a Montserrat, van 
descobrir les valls de l’Ano-
ia; turistes americans que van 
realitzar una ruta enològica 
pels cellers de la contrada; uns 
hostes de Sevilla que van esta-
blir-se a casa nostra per con-
vertir-la en el camp base des 
d’on fer rutes de senderisme i 
visites culturals; hostes russos i 

italians atrets per la proximitat 
del parc motor de Castellolí...”.
Martí afegeix que durant 
aquest temps també han rebut 
turisme de proximitat: “Han 
vingut famílies i grups d’amics 
moguts per la idea de passar 

uns dies en un entorn tran-
quil, però rodejats de totes les 
comoditats, o simplement per 
viure l’experiència de viure les 
vacances al poble. Hi ha qui ha 
anat caminant fins als salts d’ai-
gua de Cabrera, o s’han arribat 
fins a la pineda de Can Ferrer 
del Coll; alguns han visitat els 
cellers que hi ha a Cabrera o 
Piera; mentre que d’altres han 

Els tresors amagats de les Valls de l’Anoia

descobert el Parc prehistò-
ric de Capellades, o el Museu 
Molí Paperer. Alguns han anat 
a fer paintball a La Pobla o 
als Hostalets, o han anat de 
compres als outlets d’Iguala-
da, o han visitat els castells de 
Piera i de la Pobla, o han anat 
a volar amb globus sobre la 
Conca d’Òdena... I molts han 
fet algunes de les 12 rutes de 
senderisme (https://anoiatu-
risme.cat/rutes/valls-de-lano-
ia/) que hi ha definides, com la 
ruta de les barraques de pedra 
seca que surt de Vallbona, per 
exemple”.
Tot i que l’oferta d’allotjaments 
destinats al turisme és incipi-
ent, totes les iniciatives em-
presarials que han sorgit en 
aquest sentit, s’han establert 
sent molt conscients de tots 
aquests atractius i intentant 
potenciar molt l’encant de les 
cases al voltant de les quals gi-
ren els seus negocis. Montser-
rat Martí explica els visitants es 
queden molt parats de trobar 
edificacions com la seva, una 
casa de poble de 1790, inclo-
sa en el catàleg de patrimoni 
cultural del municipi, que tot 
i estar completament rehabili-
tada conserva tots els elements 
de construcció característics 
propis de les cases de poble 
de l’època: bigues de fusta, un 
celler amb volta catalana, un 
pati, una façana singular, etc. 
“Hi va haver uns turistes d’Isra-
el que es van quedar encantats 
amb la casa, amb les bigues, el 
celler, i sobretot amb la llar de 
foc... Van dir que no havien vist 
res de semblant”.
Tota l’oferta d’allotjaments de 
la zona de les Valls de l’Ano-
ia pot ser una excel·lent opció 
per al turisme de proximitat 
durant tot l’any, però també en 
aquest període d’excepciona-
litat que estem vivint a causa 
del Covid-19, i que ofereix li-
mitacions a l’hora de realitzar 
grans desplaçaments. 

Gaudeix d’una casa i 
un entorn inoblidable
Casa Mestres - Vilamajor (Pujalt)

www.casamestres.com
Tel. 699747271

Casa Mestres
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L’espera ja a acabat i hem de 
recuperar el temps perdut. A 
Caravaning l’Arboç SL, sabem 
el que ha costat quedar-nos a 
casa tant de temps, per la qual 
cosa ara ens ho mereixem:  
platja, muntanya, visitar ciutats 
i pobles, que prefereixes? 
Ens adonem que aquesta situa-

ció pot canviar la nostra mane-
ra de viure, no hi ha dubte que 
hi haurà un abans i un després 
i que moltes de les nostres ru-
tines canviaran per sempre. 
Ara anar de càmping amb la 
teva caravana és la millor opció 
per a tu i la teva família. 
El mercat de caravanes dispo-
sa de molts models diferents 
adaptats a cada necessitat on  
en fareu casa vostra, amb els 
vostres estris personals, les 
vostres coses sempre llestes per 
viatjar. Avui dia es converteix 
en la millor opció per anar on 
vulgueu i quan  vulgueu. La 
possibilitat de gaudir d’una llar 
agradable  arreu, tan flexible 
que tot és possible, és la lliber-
tat que no coneix límits.
Amb més de 30 anys dedicats 
al sector del caravaning a Ca-
ravaning l’Arboç, SL, distribuï-

dor de dues de les marques més 
prestigioses d’Europa, podreu 
trobar tot tipus de caravana ja 
sigui per a famílies, solters/es o 
parelles, jubilats... adaptades a 
cada exigència personal. Cada 
cop aquestes caravanes venen 
més equipades a les necessi-
tats i inquietuds que reclama 

el mercat, com neveres grans, 
aigua calenta, calefacció, mos-
quiteres, wc, dutxes, aire con-
dicionat i no deixem a banda 
les mesures de seguretat per a 
la circulació.
Les famílies amb canalla prefe-
reixen caravanes amb lliteres, 
on s’hi podran trobar diferents 
distribucions, ja sigui tres am-
bients com la Adria Aviva 472 
PK, una caravana petita per 
tenir-ho tot a mà i manejable 
perquè et sigui còmode mou-
re’t, equipada amb dues lliteres, 
menjador i llit de matrimoni, 
bany amb WC i dutxa i cuina 
amb nevera de 140 litres; o de 
la luxosa marca Alamana Hob-
by el model 490 KMF, carava-
na per a famílies que vulguin 
viatjar amb totes les comodi-
tats, també amb lliteres i llit de 
matrimoni, menjador trans-

formable en llit, bany i cuina 
equipada amb tres fogons i ne-
vera de 150 litres, calefacció... 
Ambdues són caravanes com-
pactes i ben aprofitades en es-
pai i emmagatzematge, perquè 
puguis dur el que vulguis a la 
teva nova llar.  
També, continuant amb els 

tres ambients, la marca Hob-
by disposa d’altres models més 
grans com la  545 KMF la qual 
compta amb dutxa separada o 
la 560 KMFe per a famílies que 
prefereixin instal·lar-se en un 
càmping. Aquestes caravanes 
dites de tres ambients tenen 
una molt bona distribució, ja 
que tant el llit de matrimoni 
com les lliteres estan sempre 
muntades, disposen d’un men-
jador central el qual també es 
pot transformar en llit. Totes 
estan equipades amb bany, cui-
na, nevera, aigua calenta... vaja, 
que no es perd cap comoditat, 
són  pràctiques i ben planifica-
des per al temps d’oci familiar 
i capacitat per a sis places. Per 
a famílies més inquietes l’Adria 
Aviva 400 DK és una molt 
bona opció, bon equipament i 
rutera i per a quatres persones.

No deixem enrere les pare-
lles i solters/es: tenen moltes 
opcions també on escollir per 
gaudir de la vida en parella i 
descobrir llocs inoblidables 
i fer els seus somnis realitat. 
En aquests casos solen buscar 
el que es diu caravana de dos 
ambients;  són caravanes com-
pactes amb un menjador  i una 
habitació de matrimoni  o dos 
llits individuals, totes elles amb 
el mateix equipament que les 
anteriors.
Caravaning l’Arboç SL, dispo-
sa de varis models de la marca 
Alamana Hobby, com a distri-
buïdor Oficial i Autoritzat ens 
recomanen per a les parelles  
volen viatjar models com el 
400 SFe, el 460 UFe, 540 UFf i 
per aquells que prefereixen es-
tar al càmping la 560 UL.
Totes ells i molts més models es 
poden veure a la seva exposició 
i a la seva web.

Caravanes, viure les vacances
Caravanes concebudes per a 
viatjar, dissenyades per agra-
dar i construïdes per viure-hi. 
Fer que viatjar en caravana re-
sulti cada cop més fàcil. Amb 
aquest objectiu en ment el fa-
bricant Hobby es va convertir, 
fa més de 50 anys, en el precur-

Caravanes per gaudir del nostre temps d’oci
sor de les caravanes modernes. 
Aquesta meta segueix impul-
sant-los a dia d’avui. 
Cada nova generació de cara-
vanes brilla pel seu equipament 
de sèrie d’alt nivell, el seu espai 
interior, la seva extraordinària 
qualitat i funcionalitat i la seva 
excel·lent relació preu-pres-
tacions. No és d’estranyar per 
aquests motius que la marca 
Hobby s’hagi convertit en la 
marca de caravanes més popu-
lars i venudes d’Europa. El seu 
èxit descansa sobre uns forts 
pilars: inversions, tecnologia 
innovadora, disseny modern i 
molt d’entusiasme. 
Amb totes les comoditat per 
sentir-te com a casa teva i de la 
que podràs gaudir-ne  totes les 
estacions de l’any, per anar on 
vulguis i quan tu vulguis, fes el 
teu somni realitat.
Tenint en compte que la tem-
porada de primavera, pels 
motius derivats per el Corona-
virus, no s’ha pogut gaudir ni 
per part nostra ni per part dels 
client, i per tal de beneficiar els 
nous compradors, en tots els 
models en estoc i en existències 
a les nostres instal·lacions i/o a 
fàbrica estem realitzant les mi-
llors ofertes per a tothom amb 
descomptes i obsequis.

Ctra. N 340 PQ 1202 - 43729 L’ARBOÇ DEL PENEDÈS 
Tel. 977 67 19 15 /  info@caravaninglarbos.com 

www.caravaninglarbos.com

*10% de descompte 
en accessoris que no 

tinguin promoció. 
Vàlid fins el 14 de juliol.

10%*
DISTRIBUÏDOR OFICIAL I AUTORITZAT 
PER A LA MARCA:
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ANOIA / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha adjudicat aquest 
any 2020 un total de 

de 6.906.536 milions d’euros 
en el conjunt de municipis 
la demarcació per actuaci-
ons destinades a la prevenció 
d’incendis forestals. D’aquest 
import total, gestionat des 
de l’Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals, 2.784.725 
d’euros corresponen a la repa-
ració i manteniment de 2.450 
km de camins i de punts 
d’abastament d’aigua, amb-
dós estratègics, de 284 mu-
nicipis, i 949.600 euros per 
executar franges de protec-
ció contra incendis forestals 
i tractament de la vegetació 
de les parcel·les públiques en 
urbanitzacions i nuclis de po-
blació.
Concretament, aquest any 
s’estan executant treballs en la 
neteja de vegetació i creació 
de franges de protecció con-
tra incendis forestals en 54 
urbanitzacions de 37 munici-
pis, amb la previsió de realit-
zar durant el 2021 noves fran-
ges de protecció i tractament 

de parcel·les públiques en 55 
urbanitzacions de 45 muni-
cipis de la demarcació per un 
import de 1.284.140 euros.
Així mateix, durant aquests 
mesos d’abril i maig s’han 
aprovat 1.563.055 d’euros 
en ajuts a 12 associacions 
de propietaris forestals, que 
permetran la realització de 
treballs en 1.428 hectàrees en 
àrees de gestió prioritària per 
a la prevenció de grans in-

La Diputació de Barcelona destina prop de 7 M € en 
actuacions de prevenció d’incendis forestals

cendis forestals, i 224.256,17 
euros destinats a la restaura-
ció de les zones afectades per 
l’incendi de 2019 als muni-
cipis de Capellades, la Torre 
de Claramunt i la Pobla de 
Claramunt.
També aquest mes de maig 
s’han aprovat 350.000 euros 
en ajuts a dues associacions 
de propietaris forestals i qua-
tre ajuntaments de la demar-
cació de Barcelona, que per-

metran la realització de 311 
hectàrees de treballs en àrees 
de gestió prioritària per a la 
prevenció de grans incendis 
forestals.

Actuacions a la Xarxa de 
Parcs Naturals
També, arrel dels temporals i 
pluges excepcionals d’aquest 
any, s’ha endegat de manera 
extraordinària un pla d’in-
versions per arranjar un to-

tal de 600 km de camins al 
conjunt de la Xarxa de Parcs 
Naturals per un import global 
de 1.385.000 euros. Aquestes 
actuacions consisteixen en la 
reparació del ferm, enretirada 
d’esllavissades i reconstrucció 
de guals, murs de contenció i 
obres de fàbrica, i han tingut 
com a objectiu bàsic garantir 
l’accés amb seguretat als habi-
tatges i refer la xarxa per a la 
prevenció d’incendis forestals 
en el conjunt d’espais naturals. 
D’aquest pla se’n han benefici-
at 55 municipis de la provín-
cia de Barcelona i l’execució 
de les obres ha anat a càrrec 
de 36 empreses del sector de la 
construcció i obra pública.
A banda d’aquestes actuaci-
ons, durant els mesos de març 
a maig de 2020 i coincidint 
amb el període de confina-
ment per la COVID-19, l’Ofi-
cina Tècnica de Parcs Naturals 
ha gestionat la tramitació de 
diferents contractes amb un 
total de 265.000 euros per 
l’adequació i millora dels dife-
rents equipaments la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona.

ÒDENA / LA VEU 

El Mercat del Pla d’Òde-
na reprendrà la seva 
activitat aquest diu-

menge després d’haver estat 
aturat per la pandèmia de la 
COVID-19 i com a mesura 
preventiva per evitar conta-
gis.
L’Ajuntament està treballant 
en el dispositiu per tal de ga-
rantir les normes de seguretat 
i higiene perquè el mercat es 
pugui celebrar amb totes les 

garanties i evitar riscos in-
necessaris. Membres de la 
Guàrdia Municipal d’Òdena 
vetllaran perquè les mesures 
es duguin a terme tant per 
part dels comerciants com de 

Diumenge torna el Mercat del Pla d’Òdena 
Després de l’aturada a 
causa de la COVID-19 
aquest diumenge 7 de 

juny torna el Mercat del 
Pla d’Òdena.

les persones que el visitin.
El mercat s’ubica al carrer 
Lleida al Pla d’Òdena, un 
emplaçament prou ampli 
que permetrà garantir que 
no s’acumulin clients i que 
es respectin les mesures de 
seguretat, distanciament i hi-
giene.
El Mercat del Pla d’Òdena 
és l’únic mercat de diumen-
ges que se celebra a la Conca 
d’Òdena. Així, la campanya 
de promoció porta com a es-
lògan “El pla dels diumenges”.

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Diumenge es va tan-
car el termini per 
presentar-se al con-

curs “Vilanova canta a casa” 
organitzat per la regidoria de 
Cultura amb l’objectiu de cer-
car la banda sonora d’aquest 
confinament. El concurs, 
obert en principi a la partici-
pació de gent empadronada 
a Vilanova del Camí, oferia 
dues categories: cantautor 
i cover, però després es va 
ampliar a una nova categoria 
per donar opció a participar 
a músics de la Conca.
Els temes musicals que més 
m’agrades han rebut a la 
xarxes socials, Facebook i 
Instagram, s’han proclamat 
guanyadors del concurs. Al-
bert Nieto, en la categoria 
cantautor, amb la cançó “La 
alegría de tu mirada ha ob-
tingut 607 m’agrades i 4.213 
reproduccions.
En la categoria Cover, el tema 
més votat ha estat “Love of 
my live” de Queen, interpre-
tat per Jonhatan i Paula, que 
n’ha aconseguit 434 i 2.311 
reproduccions.
I per últim, en la categoria 
Conca d’Òdena, els guanya-
dors han estat Santi Méndez 
i Toni Vilaprinyó que amb 
“Uno más” han aconseguit 
161 m’agrades i 910 repro-
duccions.
Els tres guanyadors rebran 
un premi de 150 € de la re-
gidoria de Cultura i podran 
enregistrar una maqueta als 
estudis de gravació Anoia 
Records
Han pres part en el  concurs 
Vilanova canta a casa, un to-
tal de 8 participants. 3 a la 

categoria de cantautor: Són 
Albert Nieto amb la can-
çó, La alegría de tu mirada; 
David Nieto amb “ 50 días” 
i Mertxe García, amb “Ama-
necer”.
La categoria Cover, ha comp-
tat amb 4 participants: Kel-
vin Crespo que interpreta la 
cançó de Los Delinqüentes 
“El día de los bomberos”; la 
petita Leire Cuevas, que ver-
siona “De ellos aprendí” de 
David Rees; Jonathan i Paula 
que fan un cover de la cançó 
de Queen “Love of my live” 
i el grup Recover, que inter-
preta “Maniac” de Michael 
Sembello.
Per últim, la categoria Con-
ca d’Òdena, ha comptat amb 
una única participació, la del 
duet format per Santi Mén-
dez i Toni VIlaprinyó, que 
interpreten un tema propi 
“Uno más”.
Els tres guanyadors del con-
curs, a banda dels  150 € del 
premi del Servei de Cultura, 
participaran en la gravació 
d’una maqueta musical als 
estudis d’Anoia Records.

Ja hi ha guanyadors del 
“Vilanova canta a casa”

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha encetat 
diferents obres de mi-

llora en varis espais del muni-
cipi, entre elles, la millora de 
les pistes de petanca del barri  
de la Pau i la instal·lació d’una 
tanca perimetral a les terras-
ses de Can Papasseit.
L’empresa Excavacions Anoia 
S.A. comença aquesta setma-
na els treballs d’arranjament i 
millora de les quatre pistes de 
petanca del barri La Pau. L’ac-
tuació consisteix en el saneja-
ment de la base i amb l’apor-
tació i compactació de sauló 
fins al bordó de les pistes per 
facilitar el drenatge de l’aigua 
en temporada de pluja. 
Aquesta és una millora impor-
tant que evitarà que l’aigua de 
pluja acabi entollada o fent un 
fangar a les pistes.

L’obra té un pressupost de 
5.000 € i un termini d’execució 
de 15 dies.

S’instal·la una tanca peri-
metral a les terrasses de 
Can Papasseit per evitar 
l’accés a l’edifici 
D’altra banda, també està 
previst el subministrament 
d’una tanca perimetral de 

S’inicien les obres de millora de les 
pistes de petanca del barri La Pau i la 
instal·lació d’una tanca a Can Papasseit

Can Papasseit. L’actuació en 
aquest cas començarà amb la 
retirada de la tanca existent 
i la susbtitució per una altra 
que ofereixi millors garanti-
es. El projecte anirà a càrrec 
de Serralleria Brunet SL i 
té un pressupost de 4.200 € 
IVA inclòs. En aquest cas, el 
termini d’execució de l’obra 
és de 20 dies.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica de 
Vilanova del Camí ha 
programat un nou curs 

telemàtic per als pròxims 9 i 
12 de juny. “Com ser selec-
cionat a INFOJOBS! amb un 
70% d’efectivitat, s’adreça a les 
persones en recerca activa de 
feina inscrites a la Borsa de 
Treball Xaloc. 
El curs de cinc hores de dura-
da, es farà el dia 9 i 12 de juny 
de 10 a 12:30 h i és gratuït. 
Durant aquestes dues ses-

sions, que dirigirà Francesc 
Gelida, formador i docent de 
desenvolupament professio-
nal i consultor de Linkedin 
per a empreses s’explicarà 
com fer ús del principal portal 
d’ofertes de feina de forma efi-
cient. Saber com seleccionar 
i quin és el millor horari per 
buscar feina en aquest portal, 
què hem de tenir en compte 
al fer-nos el perfil a Infojobs, 
seran conceptes que es trac-
taran al curs. Una formació 
que seguirà una metodologia 
pràctica i participativa, amb 

exemples reals i explicats de 
forma lògica i entenedora.
Si esteu interessats en aquest 
curs, podeu fer la inscripció 
a través del web vilanovaen-
linia.cat. També podeu en-
viar les vostres dades perso-
nals i un telèfon de contacte 
a l’adreça de correu electrònic 
peconomica@vilanovadelca-
mi.cat.
Infojobs és una borsa de tre-
ball privada en línia, amb més 
de 20 anys d’experiència en el 
sector i amb més d’11 milions 
de contractes tancats.

Promoció Econòmica programa un curs virtual 
per conèixer el funcionament d’Infojobs

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1
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JORBA / LA VEU 

L’escola Guerau de Jor-
ba ha estat guardonada 
amb un dels premis Bal-

diri Reixac que convoca la Fun-
dació Carulla. Aquests premis 
van adreçats a les escoles amb 
voluntat transformadora, als 
mestres compromesos i inno-
vadors i als alumnes curiosos 
i creatius. Dels  335 projectes 
d’escoles d’arreu dels Països 
Catalans, illes Balears i País 
Valencià que es van presentar, 
només 10 han estat guardona-
des, i una d’elles ha estat l’escola 
de Jorba. 
L’escola Guerau va presentar el 
seu treball potenciador de la 
cultura vinculada en l’entorn 
del poble, un projecte segell de 
la identitat de l’escola, ja que 
acompanya sempre les activi-
tats que es duen a terme.
El Premi Baldiri Escola reco-
neix els projectes educatius 
singulars que aporten soluci-
ons i respostes als reptes ac-
tuals i que, alhora, situen la 

cultura, la llengua i la creati-
vitat com a eixos vertebradors. 
Així, el jurat valorava l’obra de 
l’escola i feia públic la següent 
valoració: “L’Escola Guerau de 
Jorba, situada a un municipi 
de 841 habitants i a un entorn 
natural privilegiat, és exemple 
de com potenciar les relacions 
entre un centre educatiu, el seu 
poble i les diferents entitats que 

L’escola de Jorba guardonada amb el 
premi Baldiri Escola

el conformen. Els nens i nenes 
creixen i aprenen contribuint 
a enfortir el teixit social de la 
població, valorant el lloc on vi-
uen. Una escola compromesa 
amb la promoció i creació 
d’experiències culturals relaci-
onades amb els símbols i valors 
que constitueixen la tradició, el 
patrimoni i la manera de viure 
del nostre país.”

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
contractarà a través 
d’un pla d’ocupació lo-

cal de sis mesos de durada 
un operari de la brigada mu-
nicipal que s’encarregui del 
manteniment d’instal·lacions 
municipals, jardins i vies pú-
bliques, amb una retribució de 
1.275,20 euros mensuals ínte-
gres, incloent prorrata paga 
extraordinària. Aquesta con-
tractació s’inclourà en la sub-
venció complementària que 
l’Ajuntament ha rebut en l’àm-
bit dels Plans d’Ocupació que 
promou  la Diputació de Bar-
celona. L’objectiu del consisto-
ri odenenc és donar sortida a 
treballadors que, per diverses 
circumstàncies, han quedat 
fora del món laboral però que 
disposen d’una experiència i 
de coneixements que poden 
donar una resposta adequada 
a les necessitats del municipi.

Els candidats, entre d’altres, 
s’han de trobar en situació 
d’atur i estar inscrits com a 
demandants d’ocupació al 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya; no cotitzar a cap dels 
règims de la Seguretat Social; 
tenir la nacionalitat espanyo-
la o d’alguns dels estats de la 
Unió Europea, o acreditar la 
residència temporal o per-
manent, o disposar d’autorit-
zació per residir i treballar, o 
estar en possessió de l’estatut 
de refugiat; i disposar del 
permís de conduir classe B.
Les sol·licituds per prendre 
part en el procés de selecció 
es poden presentar al Regis-
tre General de l’ajuntament 
fins el dia 15 de juny de 2020 
a les 14 hores. Hauran d’anar 
acompanyades del currí-
culum, d’un informe de vida 
laboral actualitzat, d’una fo-
tocòpia del DNI i dels justifi-
cants que acreditin els mèrits 
que s’al·leguin.

Òdena convoca un pla 
d’ocupació local per a 
operari de la brigada

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els municipis de la conca 
han decidit obrir les pis-
cines aquest estiu pre-

nent totes les mesures de segu-
retat, higiene i protecció que 
indica el govern. Vilanova del 
Camí obrirà la piscina d’estiu 
del 26 de juny al 6 de setembre. 
És per això que l’Ajuntament 
ha licitat el bar de la piscina. El 
preu inicial de la licitació és de 
1.800 € en concepte de cànon 
tot i que és millorable a l’alça 

pels adjudicataris. El termini 
per presentar propostes està 
obert fins el pròxim 8 de juny.
La persona que guanyi l’adju-
dicació tindrà l’obligació de 
gestionar, mantenir i explotar 
el bar de la piscina i haurà de 
vetllar pel consum responsa-
ble de begudes alcohòliques 
als menors.
Haurà de mantenir en perfecte 
estat d’higiene el mobiliari i els 
utillatges de cuina i de servei i 
aplicar els protocols sanitaris 
contra el covid-19.

L’Ajuntament de 
Vilanova del Camí licita 
el bar de la piscina

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

El senyor DAVID VALLS HUGUET ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per 
a la regularització de la 1a fase i l’obra de la 2a fase, del projecte NOVA EXPLOTACIÓ AVÍCO-
LA “GRANJA VALLS” AL TM DE MONTMANEU (L’ANOIA) – PROJECTE MODIFICAT de data 
19/02/2020.

De conformitat amb allò establert a l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i a l’article 58 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, se sotmet a informació pública l’expedient, pel termini de vint dies a comptar 
des de la publicació del present anunci del Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, 
diari, així com en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Montmaneu, 
per què durant el citat període es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es 
considerin convenients. 

El projecte i la resta de documentació presentada estan a disposició de les persones 
interessades a l’Ajuntament de Montmaneu, de dilluns a divendres, en horari de 8:30 a 14 
h, mitjançant cita prèvia a través del telèfon 93.809.20.10 o bé correu electrònic montma-
neu@montmaneu.cat.

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels 
procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es 
reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrro-
gues d'aquest. El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 
2020 (BOE número 67).

Per tant, el present termini d’exposició pública  de 20 dies queda suspès i s’iniciarà el 
seu còmput en el moment en que �nalitzi la vigència de la suspensió i les possibles 
pròrrogues del Reial decret 463/2020.

Montmaneu, 13 de maig de 2020.
L’Alcalde,

Ajuntament de Montmaneu
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LA LLACUNA / LA VEU 

Amb l’objectiu de te-
nir més cura del po-
ble i els seus entorns, 

l’Ajuntament de La Llacuna ha 
editat un díptic de bones pràc-
tiques perquè entre tots els 
veïns i veïnes cuidin més l’es-
pai públic, s’aconsegueixi una 
millor convivència i es faci 
un bon ús dels contenidors 
de reciclatge i la deixalleria. 
El díptic es repartirà a totes 
les llars del municipi i des de 
l’ajuntament es fa una crida 
a la ciutadania a ser més res-
ponsable de l’espai que tothom 
comparteix.
Amb l’eslògan “La Llacuna 
MACA, ens agrada el nostre 
poble i per això el cuidem!”, el 
díptic recorda que cal respec-
tar el mobiliari urbà, separar 

les escombraries segons les 
fraccions corresponents i fer 
ús de la línia telefònica per a 
la recollida de mobles. El do-
cument també assenyala que 
està prohibit llençar burilles 
i xiclets a terra i que no es 
poden fer pintades a parets i 
mobiliari urbà. Finalment, es 

recorda que cal vetllar pel des-
cans els veïns des de les 10 de 
la nit fins a les 8 del matí, regar 
les plantes dels balcons amb 
cura i per millorar el bon ús de 
l’espai públic, es fa una menció 
especial l’obligació de recollir 
les necessitats dels gossos, per 
part dels seus propietaris.

L’Ajuntament de La Llacuna comença 
una campanya de bones pràctiques 

LA LLACUNA / LA VEU 

Aquesta setmana 
l’Agència Catalana de 
l’Aigua de la Generali-

tat de Catalunya està realitzant 
diferents treballs de manteni-
ment i conservació de la riera 
de la Llacuna que transcorre 
tot el municipi. 
En total son 2,5 quilòmetres 
on s’està actuant realitzant tas-
ques de desbrossament, nete-
ja, retirada d’arbres caiguts i 
de restes vegetals acumulats. 
L’objectiu dels treballs és nete-
jar-la d’obstacles per a garantir 
la circulació de l’aigua i mini-
mitzar els riscos en cas d’avin-
gudes. Les tasques de neteja i 
retirada s’allargaran al voltant 

d’una setmana.
L’Ajuntament, el seu alcalde 
Josep Parera, es congratula fi-
nalment que es puguin realit-

L’ACA neteja la riera de la Llacuna

zar aquests treballs que a més 
d’evitar possibles inundacions 
ajudaran a tenir un poble més 
net i endreçat.

LA TORRE DE C / LA VEU 

Des d’ERC La Torre 
fan balanç del pri-
mer any des de les 

eleccions municipals, on els 
republicans van obtenir un 
100% més de vots que res-
pecte les anteriors eleccions, 
i destaquen la feina feta du-
rant aquest temps. En aquest 
sentit des d’Esquerra apunten 
que “hem impulsat iniciatives 
i hem proposat tot allò que 
consideràvem que podia be-
neficiar al poble i als veïns i 
veïnes, que és el que ens toca 
fer com a grup polític” però 
reclamen al govern munici-
pal “més treball conjunt i més 
diàleg. Hem de ser capaços 
d’arribar a acords i sobretot 
d’escoltar-nos els uns als al-
tres. Si no ho fem, qui hi per-
drà serà el poble” i per aquest 
motiu ERC apel·la al govern 
a “canviar actituds i ser més 
dialogants”.
ERC La Torreha treballat 
amb intensitat per “incre-
mentant la qualitat democrà-
tica, l’atenció als col·lectius 
més vulnerables i la protecció 
mediambiental del munici-
pi”, presentant, per exemple, 
la moció que declara Espai 
d’Especial protecció tota la 
zona del Riu d’Agost, l’espai 
conegut com la Malesa i el 
Pla de Cal Vilaseca”. Darre-
rament voluntaris d’Esquerra 
de La Torre han impulsat la 
campanya “Corona Recapte” 
per recollir aliments pel banc 
de queviures. També s’han 
presentat diverses mocions 
com per exemple per decla-
rar la Torre de Claramunt 
municipi antifeixista i mu-

nicipi feminista. Des d’ERC 
també destaquen“la nostra 
participació en la sol·licitud 
de recursos de la Diputació 
en àmbits mediambientals, 
de preservació del patrimoni 
, jovent i col·lectius LGTBI”.
Ara el que cal, diu ERC, “és 
estar amatents a que aquestes 
mocions no quedin en paper 
mullat sinó que avancin vers 
el seu ple desplegament per 
a la millora en el benestar de 
tota la ciutadania del munici-
pi. Cal treballar igualment per 
tal d’acabar amb pràctiques 
poc sostenibles o perjudici-
als per al medi natural, com 
ara l’abocament de residus de 
quitrà als camins rurals o l’ús 
d’herbicides en zones urba-
nes i d’altres activitats, com 
a mínim qüestionables o sota 
sospita de ser perjudicials. 
També volem destacar que no  
hem pogut tirar endavant la 
moció per denominar plaça 1 
d’octubre a la plaça que dona 
entrada al local social on es 
va realitzar la votació, pels 
vots contraris o l’abstenció 
del PSC i de Junts, però que 
hi continuarem treballant 
per dignificar aquest espai ja 
conegut popularment amb 
aquest nom”.

ERC La Torre demana “més 
treball conjunt i diàleg” 
amb el govern municipal

Després del primer any 
de les eleccions munici-
pals, on els republicans 
van incrementar més 

d’un 100% els seus vots, 
fan una valoració de 

la feina feta i de la del 
govern municipal

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!

sinergiah2o.com

Tel 659 43 09 14
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PIERA / LA VEU 

Com la resta de muni-
cipis de l’Estat, Pie-
ra s’ha afegit als 10 

dies de dol oficial aprovats 
pel Consell de Ministres per 
les gairebé 27.000 víctimes 
mortals que el coronavirus 
ha deixat a tot Espanya. Es 
tracta del període de dol més 
llarg de l’actual etapa demo-
cràtica. 

Des del passat dimarts 27 de 
maig i fins a la mitjanit del 
dia 6 de juny, les banderes 
dels edificis públics i vaixells 
de l’Armada onejaran a mit-
ja asta a l’exterior i amb un 
crespó negre a la punta del 
pal a l’interior.
La mesura pretén fer arri-
bar el condol de la societat 
a totes les persones que han 
perdut un amic o familiar a 
causa de la pandèmia

Piera s’afegeix al dol oficial per les 
víctimes del coronavirus 

PIERA / LA VEU 

Els dies 26 i 27 de maig, 
Piera va acollir unes 
jornades de donació de 

sang destinades a augmentar 
els baixos índexs de sang exis-
tents al Banc de Sang i Teixits. 
Amb la reducció de contagis i 
malalts als hospitals, s’han re-
activat les operacions ajorna-
des i es continuen necessitant 
més d’un miler de donacions 
diàries a tot Catalunya.
Les dues jornades van tenir 
una molt bona acollida per 
part de la ciutadania. Un total 
de 160 persones es van apro-
par a la Sala Foment per do-
nar sang, de les quals 144 van 

Bons resultats de la campanya de 
donació de sang a Piera

poder fer-ho. La resta van ser 
oferiments de persones que, 
en aquell moment, no varen 
poder donar sang. Cal res-
saltar que 12 de les persones 
participants eren donants per 
primera vegada.

Des del Banc de Sang i Tei-
xits, l’Ajuntament de Piera i 
l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia es vol felicitar 
i agrair a totes les persones la 
participació i col·laboració en 
la jornada.

PIERA / LA VEU 

En el ple municipal de di-
mecres, dia 27 de maig, 
es van aprovar les bases 

que es regularan la línia d’ajuts 
per valor de 175.000 euros que 
pretén donar suport a petites 
empreses, persones autònomes 
i comerços locals que s’han vist 
afectats econòmicament per la 
crisi sanitària derivada de la 
COVID-19. 
Es podran beneficiar d’aquests 
ajuts aquelles empreses de fins 
a 10 treballadors i persones au-
tònomes que s’hagin vist obli-
gades a tancar els seus nego-
cis durant l’estat d’alarma, així 
com les que, tot i mantenir-los 
oberts, han vist reduïda la seva 
facturació en un 75 % com a 
mínim respecte del mes d’abril 
de l’any anterior, incloent-hi els 
ingressos derivats de la venda 
en línia.
Cada beneficiari podrà rebre 

una quantitat màxima de 1.000 
euros que ha de servir per a 
subvencionar despeses fixes 
com el lloguer de locals on es 
desenvolupa l’activitat econò-
mica, els subministraments 
bàsics i les quotes d’autònoms. 
La sol·licitud d’aquests ajuts 
és compatible amb la de sub-
vencions atorgades per altres 
administracions estatals o au-
tonòmiques. La convocatòria 
s’obrirà al mes de juny. 
Aquest punt de l’ordre del dia 
va ser aprovat amb els vots fa-
vorables de tots els grups mu-
nicipals, a excepció de la CUP 
que va optar per l’abstenció.

Programa de 
subvencions per a la 
reactivació de l’activitat

PIERA / LA VEU 

La CUP Piera comença 
la campanya “Que no 
ens robin la vida”, una 

campanya d’àmbit nacional. 
Les companyes de l’Assemblea 
Local de la CUP Piera van fer 
una concentració a la Plaça del 
Peix, just davant del local de la 
CUP, i es van penjar diverses 
pancartes i cartells. El comu-
nicat de la campanya és el se-
güent: 
“La crisi social-econòmica que 
seguirà a la crisi sanitària actu-
al és un fet. En les grans crisis 
diuen que hem de remar en 
el mateix sentit, però aquest 
vaixell té cabines de primera, 
de segona i butaques a cober-
ta. I persones que han remat 
al 200%: el personal sanitari. 
“Tothom és igual davant la Co-
vid, però la Covid no és igual 
davant de tothom”.
Mentre el nostre alcalde va-
ticinava que el ciutadà més 
vulnerable cauria en la delin-
qüència o es feia fotos amb 
representants de l’Església i 
de l’Ibex 35 (faltava el guàrdia 
civil), a Piera hi ha companyes 
que han estat desenvolupant la 

tasca de la seva vida. La Lídia, 
la Mari o la Iolanda encara no 
poden transmetre obertament 
la seva experiència viscuda per 
la pressió a la feina, l’augment  
d’hores, la por davant d’un 
escenari desconegut i desor-
ganitzat i, sobretot, conviure 
amb la mort. Però sí que ens 
han deixat dos missatges per 
reflexionar: “l’amor guanya a la 
por” i “els equips sanitaris són 
vitals i s’ha de donar suport a la 
sanitat pública i no deixar que 
ens la robin”.
La pandèmia és gran i forta, 
però no podem oblidar les re-
tallades en sanitat del 2010 que 
van subscriure partits polítics 
que ara denuncien la manca 
de recursos. Les reivindicaci-
ons històriques vers el capita-
lisme prenen protagonisme. 
Si no posem remei, aquesta 
propera crisi es tractarà com 
la del 2008: pagarà la classe 
treballadora. Per això, la CUP 
engeguem una campanya per 
enfortir-nos i defensar drets 
bàsics com la sanitat, l’educa-
ció, l’habitatge i la vida digna, 
per construir una societat mi-
llor i ben preparada. Que no 
ens robin la vida.”

La CUP Piera s’adhereix 
a la campanya “Que no 
ens robin la vida”

ANUNCI 

El Ple de l'Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de data 25 de maig de 2020, va adoptar 
l'acord d'aprovar inicialment la modi�cació del Reglament d'honors i distincions de l'Ajunta-
ment de Calaf, i sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies. 

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat i el text del Reglament es 
poden consultar a la seu electrònica municipal, durant el termini de trenta dies hàbils, des de 
la publicació del present anunci al Butlletí O�cial de la Província. Aquest mateix anunci es publi-
carà al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al.legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termi-
ni d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al.legació, el reglament esdevindrà aprovat de�nitivament 
sense cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178.1.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, en concordança amb l'article 66 del ROAS. 

Calaf, document signat electrònicament. 

L'alcalde 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres passat, una 
representació polí-
tica i tècnica encap-

çalada per l’alcalde i regidor 
de Medi Ambient, Gerard 
Parcerisas, i els regidors Jor-
di Parcerisas i Xavi Alberich, 
van desplaçar-se a les instal-
lacions de l’abocador per reu-
nir-se amb l’empresa respon-
sable de fer-ne l’explotació i 
tractar diversos aspectes arrel 
dels episodis de mala olor que 
està patint el municipi.
L’empresa Ferrovial va reme-
tre la informació que va envi-
ar fa uns dies en la carta on 
explicava l’origen dels darrers 
episodis i calculava que en 
un màxim de 15 dies estaria 
resolt. També es va compro-
metre ha crear un canal més 
àgil i periòdic per traslladar 

la informació a l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola per 
tal que la població disposi de 
les dades amb les que es tre-
balla en tot moment.
En aquest sentit, dilluns 
vinent 8 de juny a les 19.00, 
Ferrovial i l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola oferiran 
un acte públic, d’una hora 
de durada, a través de vide-
oconferència que s’emetrà en 
directe per Youtube. Tothom 
qui ho vulgui pot enviar la 
seva pregunta a comunica-
cio@elshostaletsdepierola.cat 
amb l’assumpte: ‘Episodi mala 
olor’. El termini per fer-ho 
acaba dissabte. De les consul-
tes rebudes sobre els episodis 
de pudor se’n farà un recopi-
latori (per no repetir-ne) i es 
donarà veu a les persones que 
ho demanin per poder-les fer 
dilluns en directe.

L’empresa explotadora de l’abocador dels Hostalets de Pierola 
oferirà explicacions de les males olors

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Les obres per a la por-
tada de la fibra òptica 
van obligar a tancar-lo 

i ja no s’obrirà al pas de tràn-
sit rodat fins passat l’estiu. 
L’objectiu és ampliar l’espai 
de trobada cèntric al nucli i 
retornar l’activitat de lleure a 
la zona.
Aquesta mesura perme-
trà disposar de més espai a 
les terrasses del Casal i del 
Celler de l’Esteve que po-
dran mantenir la seva capa-
citat habitual i respectar les 
distàncies de seguretat mar-
cades per protegir-nos de la 
Covid-19. Una contribució 

a la recuperació del sector 
de la restauració que ha pa-
tit, especialment, els efectes 
d’una crisi sanitària i econò-
mica sense precedents i on, 
al nostre municipi, també 
ha afectat a Ca la Goretti, el 
bar del Casal Montserrat i el 
del local social de Serra Alta 
que també van reprendre el 
seu servei amb l’entrada de la 
Fase 1.
Les terrasses situades al car-
rer Isidre Vallès no es podran 
muntar abans de les 9 del matí 
ja que es mantindrà l’accés 
per donar pas a vehicles de 
mercaderies abans d’aquesta 
hora o d’emergències sempre 
que sigui necessari.

Tallat el carrer Isidre 
Vallès des de la Placeta 
fins al carrer Major

SERVEI DE PROJECTES D’OBRES I MOBILITAT

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 
12 de maig de 2020, va acordar el següent:

Primer. 
Aprovar inicialment el “PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES PER A L’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE 
L’ANELLA VERDA D’IGUALADA AL PARC DE LES COMES”, redactat per BatlleiRoig arquitectes amb un 
termini d’execució de 3 MESOS cadascuna, i el pressupost següent:

Segon. 
Constatar que l’aprovació definitiva del “Projecte d’obres ordinàries per a l’arranjament d’un tram de l’Anella 
Verda d’Igualada al Parc de Les Comes”, comporta la declaració implícita de la seva utilitat pública, així com 
la necessitat d’ocupació del bé que s’ha d’ocupar i expropiar per a sistema viari, la relació concreta i indivi-
dualitzada del qual, en tots els seus aspectes materials i jurídics, i també la seva valoració, consta en l’annex 
2 del projecte.

Tercer. 
Sotmetre el projecte de referència, així com la relació concreta i individualitzada del bé que s’ha d’ocupar i 
expropiar, a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, en un diari dels de major circulació de la província, la premsa local i el taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Simultàniament, notificar individualment aquest acord a les persones directament afectades que figuren en 
l’esmentada relació de béns i drets que s’han d’ocupar i d’expropiar.

Quart. 
Les reclamacions que es presentin seran resoltes pel Ple i, de no haver-n’hi, s’entendrà aprovat definitiva-
ment l’esmentat projecte i la relació concreta i individualitzada del bé que s’ha d’ocupar i expropiar, sense 
necessitat de nou acord. 

L’aprovació definitiva es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i s’inserirà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Igualada. 

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d’un acte de mera tramita-
ció, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin 
pertinents. 

RELACIÓ DE PROPIETARIS, TITULARS DE DRETS INDEMNITZABLES, FINQUES I DRETS AFECTATS PEL 
“PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES PER A L’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE L’ANELLA VERDA D’IGUALA-
DA AL PARC DE LES COMES”

Ajuntament d'Igualada
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CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres 27 de maig es 
va celebrar la sessió 
ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Capellades, 
amb l’assistència dels 13 regi-
dors de la corporació.
El primer tema tractat va ser 
l’aprovació d’un conveni espe-
cífic entre l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social PHES i l’Ajunta-
ment per a la campanya d’ex-
cavació al jaciment de l’Abric 
Romaní. El regidor de Cultu-
ra, Àngel Soteras, va detallar 
que el conveni específic d’en-
guany s’inscriu en el conveni 
marc de col·laboració conti-
nuada amb aquesta entitat des 
de l’any 2009 i que contempla 
les excavacions a l’Abric Ro-
maní l’agost de 2020 a l’espera 
de confirmar les condicions 
en què realment s’efectuaran 
atesa l’actual situació.
Seguidament, i també per 
unanimitat de tots els grups, 
s’ha aprovat una modificació 
de crèdit del pressupost 2020. 
Tal com va detallar el regidor 
d’Hisenda, Jaume Solé, “amb 
aquesta important modifi-
cació, proposem traspassar 
els recursos de partides que 
no es podran dur a terme de 
moment i destinar-los a fer 
front a l’actual situació de crisi 
sanitària i econòmica. La mo-
dificació és de 180.000 euros 
que es destinaran a ajudes a 
famílies per a subministra-
ments bàsics i lloguer, compra 
de tabletes per a alumnes amb 
necessitats educatives, ajuts al 
comerç, etc. i també per a des-
peses sobrevingudes com la 
necessitat d’augmentar serveis 
com la neteja o inversions en 
enllumenat”.
També en aquesta línia d’aju-
da es va aprovar la modifica-
ció de la taxa que regula l’ús de 
les terrasses. L’equip de govern 
va explicar que amb l’objectiu 
d’ajudar a la restauració, tan-
cada durant moltes setmanes, 
es deixarà de cobrar la taxa de 

terrasses mentre no es torni a 
la normalitat. “Així ajudarem 
a reactivar el comerç i a recu-
perar la sensació de normali-
tat entre la ciutadania”.
Abans de passar a precs i pre-
guntes el consistori va aprovar 
per unanimitat la creació de 
dues ajudes. La primera, ex-
plicada per la regidora d’Ha-
bitatge, Adela Morera, “està 
dividida en dues línies que te-
nen per objectiu d’una banda 
ajudar a despeses de lloguer i 
de l’altra als subministraments 
de la llar. Seran per fer front a 
despeses dels mesos de març 
a maig, seguint uns requisits 
que es poden consultar a les 
bases reguladores, com ara es-
tar a l’atur. El màxim serà de 
1000 euros per ajudes al llo-
guer i màxim de 500 per aju-
des a subministres de la llar”.
L’altra ajuda aprovada amb 
l’objectiu de millorar la situa-
ció generada per la pandèmia, 
va ser explicada pel regidor de 
Promoció Econòmica, Àngel 
Soteras. “Durant l’estat d’alar-
ma hi ha hagut comerços 
que per llei han hagut d’estar 
tancats, sense ingressos i ha-
vent de pagar despeses fixes. 
Proposem una línia d’ajuts de 
fins a 600 euros per a despe-
ses fixes com electricitat, llo-
guer de local comercial, etc. 
generades des del tancament 
obligatori fins al restabliment 
del 100% de l’activitat. D’al-
tra banda, hem buscat també 
simplificar els tràmits i hem 
previst que es pugui disposar 
d’una bestreta abans de la jus-
tificació final per facilitar la 
situació”.

El ple de l’Ajuntament 
aprova mesures per 
millorar la situació de crisi

Es traspassen els recur-
sos de partides que no 
es podran dur a terme 

de moment per des-
tinar-los a fer front a 

l’actual situació de crisi 
sanitària i econòmica

CAPELLADES / LA VEU 

L’actual situació no per-
metrà que enguany es 
puguin celebrar unes 

Festes del Carrer de la manera 
tradicional, com han anat fent 
els capelladins les darreres dè-
cades.
Però com que no volem que-
dar-nos sense, hem preparat 
unes propostes virtuals que 
anirem presentant i que ne-
cessitaran la col·laboració de 
tothom.
En primer lloc, des de la Co-
missió organitzadora i des de 
l’Ajuntament de Capellades 
demanem fotos antigues, que 
utilitzarem per ambientar Ca-
pellades del 12 al 18 de juny, 
les dates de les Festes del Car-
rer.  Poden ser amb els tortells, 
ballant... les que ens pugueu 
fer arribar a comunicacio@ca-
pellades.cat
La segona col·laboració que 
demanem requereix que gra-

veu un vídeo. Aquí trobareu 
la típica música de les Festes 
del Carrer per tal que us am-
bienteu ballant. D’altra banda, 
també hi veureu un vídeo que 
ha gravat la comissió, que us 
pot servir d’inspiració per gra-
var el vostre. Només cal que 
poseu el mòbil en horitzontal, 
amb una resolució mínima de 
1080. Després el podeu enviar 
per correu electrònic a Festes-

delCarrer2020@gmail.com o 
penjar-lo directament a You 
Tube amb el hastag #Fes-
tesdelcarrer2020. En els dos 
casos cal especificar de quin 
barri sou i que el feu arribar 
abans del 8 de juny.
Esperem que us animeu a par-
ticipar-hi i que siguem moltes 
les persones que entrem al 
sorteig d’una toia.
Properament seguirem avan-
çant-vos més propostes 
d’aquestes Festes del Carrer 
2020, confinades.
«Les Festes del Carrer són 
la més nostrada de les nos-
tres tradicions i farem el que 
calgui per mantenir-la dins 
les possibilitats de la situa-
ció -recorda el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras-. Els 
capelladins sempre les hem 
viscut intensament i ho hem 
de continuar fent. Ara toca 
viure-les d’una altra manera, 
però les viurem amb la ma-
teixa intensitat».

Aquest any, les Festes del Carrer seran 
confinades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ins-
tal·larà a la plaça Ca-
talunya una barana 

de seguretat per als vianants 
que creuen davant l’entrada a 
l’aparcament de la plaça Cata-
lunya.
Els vehicles que entren o sur-
ten d’aquest espai molt sovint 
han d’aturar-se a mitja pujada 
o abans de baixar, per deixar 
passar les persones que cre-
uen per aquest espai. La bara-
na s’instal·larà a continuació 
de la que ara mateix hi ha ins-
tal·lada per delimitar l’accés.
L’objectiu d’aquesta mesura 
és millorar la seguretat dels 
vianants davant l’entrada i 
sortida de vehicles d’aquest 
aparcament. Així ho detallen 
els serveis tècnics de l’Ajunta-
ment de Capellades, «la plaça 

Catalunya és un espai molt 
concorregut tant amb nens i 
famílies que hi passen esto-
nes jugant com d’afluència 
als comerços. Volem millorar 

S’instal·la una barana de seguretat 
a la plaça Catalunya

la seguretat de tots els nens i 
nenes i de la resta de vianants 
amb aquest element que im-
pedirà creuar per on surten 
els vehicles».

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

No han estat mesos 
fàcils els que hem 
viscut darrerament, 

però un cop sembla que la 
crisi sanitària va a la baixa, 
és el moment de reactivar-ho 
tot per seguir gaudint de la 
vida. 
Amb aquesta intenció fa néi-
xer el Festival MAIG, que 
des de la seva primera edició 
l’any 2014 s’ha encarregat de 
fer gaudir a la gent progra-
mant propostes de qualitat 
a la Baixa Segarra. L’edició 
d’aquest any, que s’havia de 
celebrar aquest passat cap 
de setmana, s’ha posposat 
fins el 2, 3 i 4 d’octubre, però 
l’organització del festival ha 
estat treballant les darreres 
setmanes per tal d’oferir una 
petita versió d’aquest esdeve-
niment.
Així doncs, aquest proper 
dissabte, 6 de juny, a Santa 
Coloma de Queralt es cele-
brarà el Micro MAIG. Ara 
que el número de casos de 
coronavirus va a la baixa i es 
comencen a flexibilitzar les 
restriccions per celebrar ac-
tes, l’organització del MAIG 
no vol perdre l’oportunitat 
de reactivar l’activitat cultu-
ral de la Baixa Segarra.
El Micro MAIG s’iniciarà 

amb la música del cantau-
tor empordanès Mazoni, que 
presentarà el seu últim disc 
«Desig imbècil». Mazoni 
va començar la seva carrera 
l’any 2004 i des de llavors ja 
ha tret una desena de discs 
i ha tocat en festivals com el 
Primavera Sound, el Mercat 
de Música Viva de Vic o el 
Festival de Cap Roig.
El segon concert agruparà 
per primera vegada a tres 
artistes colomins, formant 
una banda efímera, reunida 
expressament per l’ocasió, 
la Casio Efímer Band. Car-
la Sendra, Pol Pastor i el DJ 
Te Jodes y Bailas oferiran un 
espectacle que combinarà la 
veu de la Carla, el piano del 
Pol i la taula de mescles del 
Jordi.
Les entrades del Micro 
MAIG es poden aconseguir 
per un preu de 3 euros a 
www.festivalmaig.cat.
L’esdeveniment començarà a 
2/4 de 8 del vespre, tot i que 
a les 7 ja s’obrirà l’accés al pú-
blic.
L’associació Cultural Maig, 
responsable de l’esdeveni-
ment (amb el recolzament de 
l’ajuntament), s’adhereix al 
protocol establert per aquest 
tipus d’actes per tal de garan-
tir la màxima seguretat a tots 
els assistents.

La música en directe torna 
a Santa Coloma de Queralt 
amb el Micro Maig

ORPÍ / LA VEU 

La setmana passada 
membres de l’EGAN 
(Espeleo Grup Anoia) 

van netejar una pintada que 
alguns incívics van realitzar 
en un dels gorgs de Santa Càn-
dia al municipi d’Orpí.
L’Ajuntament d’Orpí i tots els 
seu veïns agraeixen la feina 
realitzada per l’EGAN que 
van treure una pintada en un 
dels gorgs de Santa Càndia de 
difícil accés. Els membres de 
l’EGAN es van “penjar” i van 
poder esborrar aquesta pinta-
da que es podia observar des 
de qualsevol angle proper al 
gorg.
Des d’aquestes ratlles aprofi-
tem també per fer una crida 
al civisme i al respecte de l’en-
torn natural quan es gaudeixi 
d’aquest i d’altres paratges que 
aquesta primavera rica en plu-

ges ens està brindant. També 
volem recalcar  les mesures de 
distanciament social que hem 
de complir en aquest període 
que ens trobem actualment.
Finalment indicar que Orpí 
com la gran majoria de mu-
nicipis de l’Anoia disposa d’un 
servei de recollida d’escom-

EGAN neteja una pintada als gorgs de 
Santa Càndia

braries de porta a porta i per 
aquest fet demanem a tota la 
gent que acudeix als gorgs que 
si us plau retiri la seva brossa i 
la llenci al seu domicili. Cada 
setmana es recullen a prop de 
10 bosses d’escombraries entre 
residus trobats a des de Can 
Serra fins a Santa Càndia

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
ha obert la convocatò-
ria per a la contractació 

de la concessió de la gestió, 
explotació i manteniment de 
les instal·lacions del servei de 
bar-restaurant del recinte de la 
piscina municipal. La duració 
del contracte coincidirà amb 
el període d’obertura d’aquest 
equipament, sempre que no 
calgui tancar-lo per raons sa-
nitàries, cosa que suposaria la 
resolució del contracte sense 
cap tipus d’indemnització.
El concessionari, entre d’al-
tres condicions, haurà de te-
nir obert durant tot el període 
d’obertura de la piscina; haurà 
de contractar la corresponent 
pòlissa d’assegurança, que ha 
de contenir responsabilitat civil 
i incendis, amb una cobertura 
mínima de 300.000 euros; hau-
rà de presentar una garantia de 
500 euros abans de la signatura 
del contracte; haurà de fer-se 
càrrec de les despeses de mate-
rials fungibles necessaris per a 
la prestació del servei i del per-
sonal que necessiti contractar; 
i haurà de complir la normati-
va en matèria sanitària atenent 
les mesures de distanciament i 
control de la COVID-19, ajus-
tades a la fase de la desescalada 
en què es trobi el municipi en 

cada moment, segons el Minis-
teri de Sanitat. 
Els interessats en participar 
poden consultar la convocatò-

Vallbona convoca la contractació de la 
concessió de la gestió del bar de la piscina

ria a l’etauler de la corporació i 
presentar la proposta a les ofi-
cines de l’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia.

Terrasses obertes. 
Mes de juny 

de dimecres a diumenge migdia 
i nits de divendres i dissabte

www.elkubb.cat
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ALTA SEGARRA / LA VEU 

“Els Ajuntaments de 
Calaf, Castellfollit de 
Riubregós, Copons, 

Prats de Rei, Pujalt i Sant 
Martí Sesgueioles hem deci-
dit, en reunions telemàtiques 
celebrades les darreres setma-
nes, no obrir les nostres pis-
cines municipals aquest estiu. 
La decisió s’ha pres després 
de constatar la impossibilitat 
de fer complir les normes de-
cretades pel govern espanyol, 
com a mesura per impedir la 
propagació de la Covid – 19 
en ple estat d’emergència sa-
nitària.
Els governs dels municipis de 
la comarca natural de l’Alta 
Segarra lamentem haver de 
prendre aquesta decisió i els 
prejudicis que causarà. Per-
què entenem que les piscines 
són també un punt de troba-
da i socialització durant els 
mesos d’estiu. Especialment, 
en els municipis més petits 
en els quals la piscina es con-
verteix tot sovint en l’única 
activitat d’esbarjo i de retro-
bament durant aquestes va-
cances. No obstant això, tots 
els governs municipals hem 
entès la necessitat de no obrir 
aquest any les nostres pis-
cines municipals.
Les mesures decretades pel 
govern espanyol impliquen, 
entre d’altres normes, la re-
ducció de les entrades a un 
terç dels aforaments i l’ober-

tura a través de cita prèvia per 
organitzar els torns entre els 
veïns, controlar la tempera-
tura a l’entrada, mantenir els 
dos metres de distància en-
tre els usuaris dins i fora de 
l’aigua, tenir gels a disposició 
dels usuaris o netejar i desin-
fectar constantment, tant els 
equips com les instal·lacions. 
Tot aquest seguit d’obligaci-
ons, que considerem adequa-
des per evitar tenir episodis 
de rebrots de la pandèmia, 
fan inviable l’obertura de les 
piscines, tant pels dèficits 
econòmics que ens causarien, 
com per la impossibilitat de 
fer-los complir amb el rigor 
que caldria.

Comunicat dels ajuntaments de l’Alta 
Segarra sobre l’obertura de les piscines

Tanmateix, els governs mu-
nicipals de Calaf, Castellfollit 
de Riubregós, Copons, Prats 
de Rei, Pujalt i Sant Mar-
tí Sesgueioles, hem acordat 
també la possibilitat de revi-
sar aquest tancament en cas 
que les condicions actuals de 
l’estat d’emergència sanitària 
i de transmissió de la Covid 
– 19 canviessin les pròximes 
setmanes, d’una manera que 
tot aquest seguit de normes 
es poguessin o bé d’aplicar 
d’una manera menys estricta, 
o bé no fes falta imposar-les”.

Calaf, Copons, Castellfollit 
de Riubregós, Prats de Rei i 

Sant Martí Sesgueioles

COPONS / LA VEU 

El sector de la cultura 
s’està veient especi-
alment afectat per la 

crisi de la CoViD-19. Per mi-
rar de fer-hi front, el clown 
coponenc JAM ha decidit 
adaptar a la ‘nova normali-
tat’ un espectacle itinerant 
que estava a punt d’estrenar, 
“Le petit théâtre ambulant”, i 
el presentarà aquest diumen-
ge 7 de juny al migdia a Sant 
Pere de Riudebitlles (l’Alt 
Penedès). En el nou especta-
cle, rebatejat com a “Le pe-
tit desinfectador ambulant”, 
JAM recorrerà els carrers del 
municipi convenientment 
equipat amb tot l’equip ne-
cessari per eliminar el virus 
de la tristor que ha provocat 
el confinament, realitzarà di-
versos números d’improvisa-
ció, vetllarà perquè tothom 
mantingui la distància de 
seguretat d’un metre i oferi-
rà algun dels números més 
aplaudits de la seva carrera.
Les mesures de distancia-
ment social fan d’allò més 
difícil el retorn de les obres 
de teatre en un format òptim 
per veure-les en teatres. Per 
aquest motiu, JAM ha ideat 
un espectacle idoni per ser 
representat als nuclis antics 
dels municipis, allí on hi ha 
prou espai per mantenir les 
distàncies socials requerides 
i, alhora, hi ha prou possibili-
tats perquè sorgeixi la neces-
sària connexió artista-públic.

“Després de dos mesos con-
finats, tots plegats tenim dret 
a tornar-nos a emocionar 
amb les històries explicades 
de tu a tu”, explica. “I perquè 
tothom pugui gaudir-ne, tot 
el sector de la cultura estem 
experimentant amb noves 
propostes. Aquí, per exem-
ple, mostrarem un especta-
cle itinerant entès com una 
de les possibles maneres per 
garantir tant la necessària 
seguretat com la proximitat 
entre l’artista i el públic”, as-
severa.
 
Carrera arreu del món
JAM, establert a Copons des 
de fa anys, realitzarà a Sant 
Pere de Riudebitlles un es-
pectacle de dues hores de du-
rada -de 12 a 14h- basant-se 
en la seva dilatada trajectòria 
en els espectacles de carrer. 
Abans de la pandèmia, JAM 
actuava regularment a bona 
part dels països europeus, 
així com en indrets tan di-
versos com el Brasil, Rússia, 
Costa Rica, Turquia, Canadà 
o Jordània. I, de fet, ha rebut 
nombrosos reconeixements 
internacionals: l’any passat 
va rebre el premi al millor 
espectacle del Festival Poeti 
Invasion de Sibiu (Romania), 
així com el premi al millor 
espectacle al Ansan Street 
Festival (Corea del Sud) el 
2007, alhora que va quedar 
finalista al prestigiós festival 
Gauklerfest de Koblenz (Ale-
manya) el 2015.

El clown coponenc JAM 
adapta un espectacle 
i l’estrena diumenge a 
Sant Pere de Riudebitlles

CALAF / LA VEU 

Un professor de l’Ins-
titut Alexandre de 
Riquer de Calaf ha 

estat detingut i posat en presó 
provisional per un presumpte 
cas d’abús sexual a un menor. 
Així ho han confirmat fonts 
dels Mossos d’Esquadra a La 
Veu de l’Anoia, que al ma-
teix temps asseguren que la 
denúncia i detenció no està 
relacionada amb el seu àmbit 
laboral. El professor, que no 
és veí de Calaf, ja feia diver-
sos anys que treballava a l’ins-
titut calafí.
Tot i que la denúncia i deten-

A presó un professor de l’Institut de 
Calaf per un presumpte cas d’abús 
sexual a un menor

ció està relacionada amb fets 
que han passat fora de l’ins-
titut, des del centre educatiu 

ja s’ha informat als familiars 
dels alumnes sobre aquesta 
situació.
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MONTBUI / LA VEU 

La llar d’infants munici-
pal “L’Estel” ha reobert 
aquest dimecres matí 

les seves portes tot seguint les 
indicacions de Salut Pública i 
del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya, acollint als nens i nenes 
preferentment d’aquelles fa-
mílies on els seus pares, mares 
o tutors estan treballant pre-
sencialment o que es troben 
en una situació de vulnerabi-
litat social.
Hi han acudit una quinzena 
d’infants, distribuint-se amb 
una ràtio de quatre alumnes 
per aula. Val a dir que la llar 
d’infants s’ha preparat ade-
quadament per poder atendre 
als infants, s’han adaptat els 
protocols de funcionament 
a les mesures de prevenció i 
s’han condicionat els espais i 
joguines dels infants. La pro-
gramació educativa també 

s’ha adaptat a les necessitats 
actuals prioritzant les activi-
tats a l’exterior.
Val a dir que l’equipament es 
neteja i desinfecta durant tota 
la jornada, així com s’hi realit-
za una desinfecció i neteja més 
a fons cada tarda. Les famílies 
que facin ús d’aquest servei 
hauran de prendre la tempe-
ratura als seus fills abans de 
portar-los al centre i, en cas 
de presentar algun símptoma 

o haver estat en contacte amb 
alguna persona positiva de la 
Covid-19, no els podran por-
tar. També se’ls pren la tem-
peratura en arribar a la llar. 
En aquest mateix sentit si al-
gun infant mostra símptomes 
o ha estat en contacte amb 
alguna persona amb símpto-
mes de Covid-19, s’haurà de 
comunicar a la direcció del 
centre per tal que s’activin 
tots els protocols.

Ha reobert la llar d’infants l’estel, amb 
una quinzena d’infants i amb totes les 
mesures de seguretat

MONTBUI / LA VEU 

Avancen les obres de 
construcció d’un nou 
vial per a vianants i 

bicicletes, d’una longitud de 
600 metres, que enllaça la 
sortida sud del Nucli Urbà 
montbuienc fins la rotonda 
de la C-37 que dóna accés a la 
Deixalleria Municipal.
El nou camí té 2’5 metres 
d’amplada, que permetrà di-
vidir-lo en dos carrils per a 
circulació de bicicletes, un 
per a cada sentit de la mar-
xa. Durant aquesta setmana 
s’estan duent a terme les tas-
ques d’asfaltatge.

Les obres van a càrrec de 
l’empresa JJ Asfalcat, tenen 
un termini de realització de 
tres mesos i mig i suposen un 
cost de més de 182.000 euros

MONTBUI / LA VEU 

Durant les darreres setmanes 
han finalitzat els treballs d’or-
denació dels aparcaments i els 
accessos per a vianants de l’en-
torn de l’església de Sant Mau-
re, a la zona de Can Passanals.
S’han substituït totes les traves-
ses de la rampa graonada i el 
paviment entre els graons amb 
formigó, creant un nou espai 
sobre l’altre aparcament ubicat 
a tocar del carrer del Pont, amb 
arbrat i alguns bancs. Tam-
bé s’ha netejat, ordenat i s’ha 

donat continuïtat al paviment 
dels dos aparcaments.
Igualment, s’ha creat una zona 
de mirador, s’han reposat les 
voreres, s’han col·locat baranes 
de fusta, bancs, arbrat i s’ha or-
denat la zona.
La intervenció ha suposat una 
actuació en un espai de més de 
2.200 metres quadrats. L’em-
presa Nou Actis SL ha estat 
l’encarregada de dur a terme 
les obres, que han tingut un 
cost de gairebé 95.000 euros, 
IVA inclòs.

Han finalitzat les obres 
dels aparcaments i 
accessos de Can Passanals

Nou vial per a vianants i 
bicicletes

MONTBUI / LA VEU 

Fins el dia 16 de juny 
està obert el termini de 
lliurament de sol·lici-

tuds de la dotzena Convoca-
tòria d’Ajuts Municipals per 
a Estudiants Universitaris i 
per a Alumnes de Cicles For-
matius de Grau Mitjà i Supe-
rior que cursin els seus estu-
dis a més de 30 quilòmetres 
de distància del municipi. 
Aquest nou període és fruit 
de la reanudació dels termi-
nis administratius, activats 
des d’aquest dilluns passat. 
Els requisits principals per 
poder accedir a aquesta con-
vocatòria són tenir menys 
de 26 anys en el moment de 
fer la sol·licitud o superar 
aquesta edat sempre i quan 

s’acrediti estar en situación 
d’atur. També caldrà estar 
empadronat/da a Montbui 
de forma ininterrompuda 
amb una antelació mínima 
de dos anys; serà necessari 
estar matriculat justificat. 
Caldrà estar matriculat i 
haver justificat el pagament 
de la matrícula i/o la seva 
exempció per al curs corres-
ponent a l’any de la convoca-
tòria en una de les opcions 
que s’especifiquen a les bases 
de la convocatòria (consultar 
www.montbui.cat). Preci-
sament a la web municipal 
es poden consultar tots els 
requisits, així com els docu-
ments que cal aportar amb la 
sol·licitud: imprès de sol·lici-
tud, original i fotocòpia del 
DNI del sol·licitant, justifi-

cant de la matrícula, justifi-
cació del pagament de la ma-
trícula, totes aquelles dades 
personals requerides, entre 
d’altres (trobareu tota la in-
formació, ampliada, a www.
montbui.cat).
Es recomana la realització 
d’aquest tràmit de forma te-
lemàtica. Si es vol fer de for-
ma presencial cal concertar 
cita prèvia abans, trucant a 
l’Ajuntament montbuienc 
(de dilluns a dijous de 8 a 18 
hores i els divendres de 8 a 
15 hores) al número de telè-
fon 93 803 47 35.
L’Ajuntament ha reservat una 
partida de 30.000 euros adre-
çats als estudiants universi-
taris i de cicles del municipi 
que compleixin els requisits 
de la convocatòria.

12a convocatòria d’ajuts municipals a es-
tudiants universitaris i de cicles formatius

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir Pardo
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Primeres passes de l’Escola Àuria i construcció de la 
primera piscina i pista coberta a Igualada
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A dalt, obres de construcció de la piscina i pista poliesportiva 
coberta del Molí Nou. A sota, selecció de bàsquet d’Igualada en el 

partit inaugural: D’esquerra a dreta, Vives, Mata (...)(...), i asseguts: 
Rius, Alcoberro, Orgué i Salat. AFMI10836

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E ls primers dies de l’any 
1968 -tot i que va ser 
l’any anterior quan l’en-

titat va néixer-,  l’Escola Àuria 
donava les primeres passes 
als baixos d’un edifici a l’avui 
avinguda Balmes, que va ser 
possible gràcies als germans 
Garcia Fossas. Un edifici que 
té una llarga història.
Jaume Garcia Fossas va morir 
a Barcelona el 1927 i deixà un 
llegat de 40.000 duros per la 
construcció d’un col·legi d’en-
senyament primari a Igualada. 
El seu germà Artur va complir 
la darrera voluntat d’en Jaume, 
i al cap de tres mesos ja havia 
comprat els terrenys de l’avin-
guda Wilson (actual avinguda 
Balmes) per edificar el col·legi. 
El juliol de 1933, quan l’edifi-
ci ja estava construït, va deci-
dir-se que fos usat com a Ins-
titut de Segon Ensenyament.  
Projectat per l’arquitecte Jordi 
Gallecs, va ser el primer insti-
tut edificat a Igualada i es va 
inaugurar el 15 de novembre 
de 1933.
El 24 d’octubre de 1934 fou 
nomenat fill predilecte d’Igua-
lada. En començar la guerra 
civil espanyola es van parar 
les classes i després de la guer-
ra va quedar buit. Durant la 
guerra civil Artur va exiliar-se 
a França. Acabat el conflicte, 
va tenir un gran desengany el 
dia que uns camions van tras-
lladar tot el material i mobles, 
que ell havia finançat, de l’Ins-
titut Garcia Fossas d’Igualada 
cap a l’Institut Menéndez y 
Pelayo de Barcelona.
Cap a l’any 1952 l’edifici va 

1968 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

ser ocupat pel Frente de Ju-
ventudes, Ràdio Igualada, un 
club de tennis i Auxili Social 
i beneficència. En la dècada de 
1960 tornà a ser Institut fins 
que va ser traslladat. La plan-
ta superior va ser cedida als 
jutjats i el 1968 l’Escola Àu-
ria va ocupar la planta baixa, 
per atendre alumnat amb ne-
cessitats educatives especials. 
Inicialment, nou nens i nenes 
van ser els primers alumnes 
de l’escola, ubicada al Parc de 
l’Enxub, amb els impulsors 
Isabel Castells, Maria Enri-
queta Solé i Antònia Ribas.
En l’actualitat tot l’edifici és 
usat per l’Escola Àuria des-

prés de la reforma finalitzada 
el 2005. En aquesta pàgina 
podeu veure un retall del Di-
ari d’Igualada, que anuncia la 
inauguració de l’Escola Àuria, 
el 1967.
Àuria (i Apinas) representen 
un orgull per a tota Igualada 
i comarca, per la seva dedica-
ció amb un esperit de servei 
i justícia social amb la missió 
d’acompanyar les persones 
amb discapacitat intel·lectual, 
tot facilitant-los l’atenció inte-
gral i personalitzada, afavorint 
la prevenció, la detecció pre-
coç i la inclusió social, perquè 
tinguin una vida de qualitat i 
amb igualtat de drets que la 
resta de la ciutadania.

Visita d’autoritats a les obres de la NII al seu part pel port del Bruc. 
AFMI6614. Salvador Masachs.

Pas de la torxa olímpica per 
Igualada. AFMI6314. S. Masachs.
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CINEMA / LA VEU 

Després de tres mesos d’estar 
tancat, degut a la situació ex-
cepcional que estem vivint, 
el Casal de Tous reprendrà el 
proper cap de setmana, el dis-
sabte i diumenge, a les 6 de la 

tarda, les sessions de cinema.
Seguint les recomanacions 
del Departament de Salut, 
d’higiene i seguretat, s’ha 
portat a terme una neteja 
general a fons del local, així 
com la renovació del tapissat 
del totes les butaques.

Aquest cap de setmana torna el cinema a Tous

LA REINA DE AFRICA (Apta)
De John Houston. Òscar 1952, Humprey  Bogart, 
millor actor
Dissabte i diumenge a les 6h.

MIENTRAS DURE LA GUERRA ( 12 anys  )
D’Alejandro Almenabar, la pel·lícula de l’any !!
Dissabte i diumenge a les 7,45h

PROGRAMACIÓ

El Casal de Tous proposa Mien-
tras dure la guerra, una de les 
produccions espanyoles més 

ambicioses dels darrers anys. El seu 
argument arrenca el més de juliol de 
1936, just a l’inici de la Guerra Civil 
Espanyola. Però aquesta no és una 
pel·lícula de guerra, sinó una cròni-
ca històrica en què tres personalitats 
esdevenen fonamentals: l’escriptor 
i intel·lectual Miguel de Unamuno 
(Karra Elejalde), el general catòlic 
i revoltat  Francisco Franco (Santi 
Prego) i el també general i fundador 
de la Legión Española, Millán Astray 
(Eduard Fernández). Amb aquests 
tres personatges, el guionista i rea-
litzador Alejandro Amenábar ha fet 
la seva millor pel·lícula, on són evi-
denciades les contradiccions morals 
del primer, les callades ambicions del 
segon i el contundent caràcter ide-
ològic del tercer. La pel·lícula situa 
aquests homes en el context d’una 
Espanya enfrontada entre si i polí-
ticament polaritzada, projectant-se 
algunes característiques socials dels 
anys 30 sobre els nostres dies. No 
han tardat en sortir veus que han 
criticat la pel·lícula d’Amenábar, des 
de la Plataforma Patriótica Millán 
Astray o la Falange Digital, o fins i 
tot comentaristes d’esquerres, que 
l’han acusat de blanquejar als mili-
tars rebels. El director s’ha defensat 
dient que ha volgut fer una pel·lícula 
humanista, conciliadora i reflexiva.
Alejandro Amenábar i els seus guio-
nistes  concentren la trama en el 
conflicte personal i ideològic de Mi-
guel de Unamuno. Aquest va can-

viar la seva posició política al final 
de la seva vida, encara que abans va 
donar suport al cop dels militars in-
surrectes pel seu descontentament 
amb el govern de la Segona Repú-
blica. A poc a poc, Unamuno es va 
trobar amb les conseqüències reals 
de l’aixecament i donant-se compte 
de quin és el propòsit dels militars, 
acabaria denunciant públicament 
els excessos i la barbàrie de Franco 
i dels seus generals. Unamuno va 
pronunciar llavors  el famós discurs 
en la Universitat de Salamanca, en el 
qual va dir allò de “vencereu, però 
no convencereu”.

La reina de Àfrica   és el nom de 
l’embarcació de Charlie All-
nut (Humphrey Bogart), un 

home d’origen canadenc que es troba 
en territori africà i que es guanya la 
vida transportant mercaderies pel riu 
Ulanga. Estem al començament de 
la Primera Guerra Mundial i la zona 
d’Àfrica Oriental Alemanya es troba 
en perill.
Un dia, Charlie rep la invitació d’un 
missioner vilatà i, durant el te que 
comparteixen, té oportunitat de conèi-
xer a la germana d’aquest, Rose Sayer 
(Katharine Hepburn), una dona molt 
arrelada en les seves creences. Poc 
després de marxar del lloc, sap que 
el llogaret ha estat bombardejada per 
l’exèrcit alemany i torna a buscar els 
seus amfitrions, però, un cop allà, des-
cobreix que el missioner ha mort i que 
la seva germana s’ha quedat sola.
Estant així les coses, decideix portar-la 
a un lloc segur. En el seu trajecte, tots 
dos patiran mil i una peripècies que 

faran que es dilueixin les destacades 
diferències que hi ha entre ells.
El 1951, John Huston va sorprendre el 
món amb La reina de Africa, una pel-
lícula completament atípica en la seva 
filmografia fins aquell moment. És un 
film trepidantment optimista, un cant 
a la vida amb subtil accent irònic, on 
els perdedors i els seus esforçats pro-
pòsits, tan habituals en el cinema de 
Huston d’aquell temps, es donaven 
cita aquesta vegada en una producció 
d’aventures, embolicades en un entorn 
exòtic.
Bogart està com mai. De fet va guanyar 
un Oscar per la seva caracterització 
de tipus vulnerable i tremendament 
humà, indecís, bonàs, fins on li deixa 
la seva pell de supervivent. Un home 
que s’enamora amb una ingenuïtat en-
tendridora. Davant d’ell, la millor ac-
triu de tots els temps, Kate Hepburn, 
està fantàstica. Melindrosa i insupor-
table, condescendent i combativa. Una 
parella de cine.

Un clàssic: “La reina de Africa”“Mientras dure la guerra”: 
història d’Espanya
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CINEMA /RAMON ROBERT 

Ja molt abans de la guerra 
civil es feien projeccions 
de cinema en alguns dels 

pobles de la comarca. I acaba-
da la guerra, encara se’n van 
obrir de nous, fins i tot als 
pobles més petits com Jorba, 
Copons (en deien el cinema 
del capellà), Carme o els Hos-
talets de Pierola, on als anys 
80 es van tornar a fer sessions 
al Casal Català. A Sant Martí 
de Tous, abans de la guerra es 
feia cinema a l’Ateneu Cultu-
ral, i des de 1941 en el Cen-
tre Parroquial. En els darrers 
anys, gràcies a l’entusiasme 
del senyor Pere Mas, s’han se-
guit fent sessions a una antiga 
fabrica de gènere de punt re-
formada del carrer Indústria, 
ara el cinema Casal. Si bé en 
un principi el cinema de Tous 
programava les pel·lícules de 
caire comercial, en els darrers 
anys ha seguit una línia de 
programació de cinema artís-
tic, social i de qualitat. Part 
del seu públic habitual prové 
d’Igualada.
Hi havia tres sales de cinema 
a Capellades: el Centre Par-
roquial, el cinema Círculo (el 
Circulo Conservador, cons-
truït el 1914, amb l’aportació 
d’industrials paperers locals)  i 
La Lliga, o sigui el Teatre de la 
Societat La Lliga, on s’ha anat 
projectant cinema en distintes 
etapes del segle XX. Hi havia 
cinema a Masquefa, actiu fins 
a finals dels 90, a la Pobla de 
Claramunt (el Teatre Jardí, per 
un temps el cine Principal) i a 
Òdena, al dit Centre Local, on 
pel dia 22 de juliol de 1956, 
s’anunciava l’estrena de Can-
dilejas, de Charles Chaplin. 

Deia el programa de mà: “un 
riguroso estreno, digno de una 
Fiesta Mayor”. En el mateix 
programa s’hi anunciaven les 
projeccions del  “interesante 
Noticiario NO-DO, así como el 
estreno antes que en Igualada 
del divertido dibujo en color 
Seguro Elástico”.  
A Calaf hi havia tres sales on 
es projectaven pel·lícules: el 
cafè-cine Salón Rosa, el Te-
atre Casino i el Casal, on en-
cara avui en dia s’hi fan les 
periòdiques sessions del Cicle 
Gaudí. També tenien cine-
mes Vallbona (el bar cinema 
Simón) i Castellolí, on abans 
de la guerra funcionava el lo-

cal del Centre Republicà, que 
més endavant, amb el canvi de 
regim polític, seria la seu del 
Frente de Juventudes. 
A Piera, tenien dues sales de 
cinema, l’històric Teatre de 
la  Societat Foment, on feien 
teatre, balls i projeccions de 
pel·lícules, i el cinema Savoy, 
que durant els anys 80 i 90 va 
ser gestionat pel senyor Jaume 
Hernán, que també s’encar-
regava de programació de les 
sales de Masquefa, Hostalets 
i Capellades. A aquests dos 
cinemes de Piera, a finals dels 
anys 60 s’hi va afegir un tercer, 
el cinema Piscina, que als es-
tius oferia espectaculars pro-

Cinemes d’Igualada i l’Anoia (Part 3)
Els cinemes anoiencs 

jeccions de programa doble 
a l’aire lliure. Projeccions que 
solien iniciar-se a les 9 del ves-
pre, i que de vegades, degut a 
la llarga diüturnitat de la llum 
solar estiuenca, es feien molt 
difícils de veure.
Al poble de Santa Margari-
da de Montbui s’hi havien fet 
projeccions de cinema abans 
i després de la guerra, però 
la sala més gran es va inau-
gurar al barri de Sant Maure 
a finals dels anys 60, el cine-
ma Avenida, que en aquella 
època solia oferir programes 
dobles amb gran assistència 
del públic. Era habitual, per 
exemple, veure un diumenge 
a la tarda dels primers anys 
70, una sessió formada per un 
spaghetti-western de Sergio 
Leone amb el complement del 
No-Do i d’una pel·lícula mu-
sical de Manolo Escobar. Però 
el cinema més gran i millor 
equipat de tota la comarca va 
ser el Rovy Cinema, inaugurat 
a l’any 1971 amb la pel·lícula 
Patton, a Vilanova del Camí, 
on ja funcionava des de 1962 
el cine Nou, situat sobre el bar 
restaurant del mateix nom. 
Ambdues sales foren gestio-
nades pels germans Julian i 
Jaume Rovira. El cinema Nou 
va abaixar la persiana a l’any 
1988 i el Rovy Cinema al 1994. 
Cap a finals dels anys 80 i 
principis dels 90, els vells cine-
mes de dins de les ciutats ana-
ven tancant, alhora que obrien 
centres comercials en els que 
s’integrava una atractiva ofer-
ta de botigues, restaurants, 
sales recreatives i multisales 
de cinema. A les properes  lo-
calitats de Manresa i Abrera 
es van obrir centres comerci-
als d’aquestes característiques, 

atraient a molts igualadins i 
anoiencs, que d’aquesta ma-
nera restaven espectadors als 
cinemes de les seves respec-
tives poblacions. En aquella 
època, a l’Anoia varen sorgir 
distints projectes per cons-
truir centres comercials equi-
pats amb sales de cinema, tots 
ells dins del terme municipal 
d’Òdena. Es va anunciar, ubi-
cant-lo a tocar de la discoteca 
Scorpia o bé al pla de les Ga-
varreres, la construcció d’un 
gran centre comercial que 
integrés un complex de mul-
tisales de cinema. Es va parlar 
amb algunes marques comer-
cials, es començaren a gesti-
onar compres de terrenys i es 
van encarregar plànols, però 
cap d’aquells projectes va arri-
bar a fer-se mai realitat. 
Ara, ja al segle XXI, es pro-
jecten pel·lícules d’estrena al 
magnífic complex de titulari-
tat municipal Mont-Àgora, al 
barri de Sant Maure, a Mont-
bui, que fou inaugurat a la pri-
mavera de 2015. El complex 
compta amb dues sales poliva-
lents i digitalitzades. A la sala 
gran, amb aforament  aproxi-
mat per a 400 persones, s’hi 
projecten grans estrenes cine-
matogràfiques, cas dels dar-
rers lliuraments d’Star Wars o 
de la factoria Disney, mentre 
que la  sala petita disposa de 
120 butaques i sol programar 
pel·lícules de caire més cinèfil 
o artístic. Aquestes dues sales, 
juntament amb la del Casal de 
Tous i la de l’Ateneu Cinema 
d’Igualada, són les que conti-
nuen actives al 2020, any en 
curs en el que el cinemes han 
de fer front a dos nous i pode-
rosos enemics: les plataformes 
digitals i la Covid-19. 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

btt - carretera - city / turisme

Èxperiencia amb E-BIKE 
cap de setmana o dues persones dia o amb acompanyant 
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LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada reobrirà de 
nou algunes sales i ser-

veis a partir del dilluns 8 de 
juny. Aquests serveis s’afegei-
xen al de préstec i retorn de 
documents, així com al de 
consultes bibliogràfiques, que 
ja funcionen des de la fase 1 
del desconfinament. Seguint 
les directrius establertes per 
als equipaments bibliotecaris 
pel Butlletí Oficial de l’Estat, 
la Biblioteca obrirà al públic 
les sales de la segona i tercera 
planta, però amb les següents 
restriccions. En concret, es li-
mita l’aforament a un terç i es 
redueix l’ús dels ordinadors 
d’ús públic a un terç. A més, 
els usuaris no podran tocar 
directament els documents 
de les prestatgeries: hauran 
de demanar-los als respectius 
taulells. Continuaran tanca-
des al públic la sala infantil, 
l’Espai Jove i la sala de diaris 
i revistes.
D’altra banca, també atenent 
les mesures de seguretat, és 
obligatori l’ús de mascareta i 

cal mantenir la distància de 
seguretat entre els punts de 
lectura. També Cal avisar el 
personal de la biblioteca quan 
es deixi el punt de lectura per 
poder procedir a la seva des-
infecció.
Les consultes bibliogràfiques i 
les peticions de llibres, DVDs 
i altres documents es podran 
fer de manera presencial o 
per via telemàtica: b.iguala-
da.c@diba.cat i al telèfon 93 
804 90 77.
Totes aquestes mesures, estan 
previstes en la legislació so-
bre la desescalada del govern 
i volen contribuir a garantir 
la seguretat, tant del perso-

La Biblioteca Central reobre algunes sales amb 
aforament limitat

Seguint les directrius 
establertes per als 

equipaments bibliote-
caris, dilluns s’obriran 
al públic les sales de la 
segona i tercera planta, 
amb l’aforament i l’ús 

dels ordinadors limitats 
a un terç

nal bibliotecari com de tota la 
ciutadania que fa ús de l’equi-
pament i els seus serveis en 
un espai públic tancat. Així, 
entre d’altres mesures s’han 
establert dispensadors de gel 
hidroalcohòlic a tots els es-
pais, també al vestíbul d’en-
trada; i s’han senyalitzat els 
espais amb les noves indica-
cions. S’han netejat els filtres 

de l’aire condicionat i s’han 
desinfectat els espais comuns. 
Pel que fa al retorn de docu-
ments, s’ha de continuar fent 
exclusivament per la bústia 
de retorns, ubicada a la faça-
na de la Biblioteca, al costat 
de la porta d’entrada. Aquests 
documents es mantenen 14 
dies en quarantena abans de 
tornar-los a deixar en préstec.

A partir de la fase 3, que es 
preveu a finals de juny, l’afo-
rament s’ampliarà a un 50%. 
En aquestes primeres fases, 
l’horari de la Biblioteca tam-
bé és provisional. A partir del 
dilluns 8 de juny l’horari es-
pecial serà tardes de dilluns 
a divendres de 5 a 8, i matins 
de dimarts a divendres de 10 
a 1 del migdia.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Dissabte, 30 de maig, 
es va complir el 
centenari del nai-

xement del filòleg i lingüista 
igualadí Antoni Maria Ba-
dia i Margarit (1920-2014). 
En motiu d’aquesta data 
assenyalada, que s’emmarca 
dins la commemoració de 
l’Any Badia i Margarit, la Bi-
blioteca Central d’Igualada 
està treballant en la prepara-
ció d’una exposició dedica-
da a la seva obra i al seu ric 
llegat, que obriria portes a 
finals d’agost i que es podria 
visitar fins a l’octubre. 
El llegat de Badia i Marga-
rit és extens i contribueix a 
l’enriquiment de la llengua i 
cultura catalanes, per aquest 
motiu l’exposició vol servir 
per apropar-lo al públic en 
general i per mostrar l’ex-
tensa tasca científica que va 
dur a terme durant més de 
70 anys, que ha deixat em-

premta en el patrimoni col-
lectiu dels catalans.
Va ser catedràtic de gramà-
tica històrica de la llengua 
espanyola i de gramàtica his-
tòrica catalana a la Universi-
tat de Barcelona (UB), d’on 
va ser rector durant vuit anys. 
Es va especialitzar en geogra-
fia lingüística i va engegar la 
confecció d’un altes lingüístic 
del domini català. També va 
treballar aspectes relacionats 
amb l’onomàstica. Són essen-

cials els seus treballs de lin-
güística estructural i sobre la 
història de la lingüística, així 
com els estudis de les relaci-
ons del català amb les llengües 
veïnes. L’any 2003 va rebre el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes i el 2011 la Meda-
lla d’Or de la Generalitat. La 
Biblioteca compta amb un 
important fons de llibres de la 
seva biblioteca particular, so-
bretot de literatura i folklore, 
que ell mateix va donar al cen-

La Biblioteca prepara una exposició d’Antoni M. 
Badia i Margarit en motiu del seu centenari

CULTURA / LA VEU 

Seguint amb la programació 
alterada per la situació actu-
al, el proper dilluns dia 8 de 
juny tindrem amb nosaltres 
i a traves del Canal Taronja a 
les 18.00 el documental Savall 
vist per Riba.
Savall vist per Riba recorre, 
des del primer minut, la cre-
ació d’una escultura en bron-
ze per part de l’artista Teresa 
Riba qui, per encàrrec de 
l’Ajuntament d’Igualada, ha de 
realitzar al músic barroc Jordi 
Savall, fill d’aquesta ciutat.
Savall, nascut a Igualada, ha 
estat mereixedor d’alguns dels 
principals premis i distincions 
d’àmbit internacional i els seus 
concerts han perseguit sempre 
l’objectiu de convertir la músi-
ca en un instrument de medi-
ació per a l’entesa i la pau entre 
cultures i pobles diferents.

Any: 2019
Direcció i Guió: Gerardo Go-
merzano i Manel Almiñana
Música: Jordi Savall
Protagonista: Teresa Riba

“Savall vist per 
Riba”, a l’AUGA

tre fa uns anys.
La Generalitat de Catalunya, 
en l’acord de Govern del 5 
de novembre de 2019, va 
incloure aquesta efemèride 
dins les commemoracions 
de l’any 2020. El desenvolu-
pament i celebració de l’Any 
Badia i Margarit tenen així 
l’objectiu de posar en relleu, 
recuperar i divulgar la me-
mòria d’una personalitat que 
va posar la llengua com a eix 
principal de la seva vida.
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest dijous ha vist fi-
nalment la llum Hope 
la segona proposta 

de cor virtual de Carles Prat i 
Vives, compositor i tenor igua-
ladí que ha volgut respondre a 
la difícil situació per la música 
i la cultura en plena crisi de la 
COVID, amb una peça que re-
corda l’esperança inherent en la 
naturalesa humana i que en els 
moments com l’actual, sembla 
que ens oblidem que hi és.
L’obra, escrita especialment per 
l’ocasió, i basada en el poema 
Hope is the thing with feathers 
d’Emily Dickinson (escripto-
ra nord-americana del s.XIX) 
està composta per a quatre 
veus mixtes (soprano, alto, te-
nor i baix), i ha superat el cen-
tenar de participants d’arreu de 
Catalunya, i també procedents 
de les Illes Balears, País Basc, 
Andalusia i França.
La proposta, que com la pri-
mera estava oberta a tothom 
qui volgués participar, oferia 

un vídeo amb la partitura ge-
neral, l’àudio i la imatge del 
mateix compositor dirigint, 
així com quatre versions amb 
cadascuna de les quatre veus 
destacades, per tal que al se-
guir amb auriculars per enre-
gistrar la pròpia veu, fos més 
còmode pels participants. Tots 
els i les cantants, 117, van fer 
arribar el seu enregistrament 
de vídeo i veu, que s’han agru-
pat, editat i mesclat, per poder 
obtenir el resultat final. Daniel 
Prat, músic i germà del com-
positor, ha estat l’encarregat de 
la producció d’aquesta segona 
proposta que a partir d’avui 
ja es pot veure, seguir i sentir. 
(https://www.youtube.com/
watch?v=4dgOEZnMlpc&fe-
ature=youtu.be )
En aquesta ocasió s’ha pogut 
comptar amb el suport de l’edi-
torial FICTA, que és la prin-
cipal editora de les obres de 
Carles Prat, que va posar a dis-
posició de tots els i les cantants, 
la peça en PDF de manera gra-
tuïta per facilitar la interpreta-

117 cantants participen en l’obra 
virtual “Hope”, de Carles Prat

ció. Hope, així com altres pe-
ces de Prat, es poden trobar 
dins el catàleg de l’editorial.
La iniciativa de Cor Virtual, 
va sorgir, recordem, arran 
del confinament decretat a 
mitjans de març a la Conca 
d’Òdena i fruit de l’aturada 
de totes les activitats, espe-
cialment la branca cultural. 
Prat llançava a través de les 
xarxes el repte d’interpretar 
una peça del mateix autor, de 
manera col·lectiva però mit-
jançant l’enregistrament indi-
vidual, ja que tothom estava 
aïllat a casa seva. Després de 
l’èxit i l’impacte aconseguit 
amb O sacrum (enllaç al ví-
deo https://www.youtube.
com/watch?v=z4Z-iXYiR0o) 
amb més de 60 cantants, 
aquesta segona proposta ha 
tingut encara una major aco-
llida i participació.
Carles Prat (1985), tenor i com-
positor igualadí, compagina 
l’activitat com a cantant profes-
sional  amb la creació musical, 
especialment repertori coral.

MUSEUS / LA VEU 

Dimarts vinent, dia 9 
de juny, el Museu de 
la Pell i Cal Granotes 

reobren les portes al públic 
després del tancament obligat 
de tres mesos per la pandèmia 
del Covid-19. Amb motiu de 
la reobertura, l’entrada serà 
gratuïta fins al 12 de juliol.
A mesura que es vagin supe-
rant les fases de la desescala-
da l’equipament anirà repre-
nent l’activitat habitual. De 
moment, es podran visitar 
les sales d’exposició perma-
nent en visita lliure i amb 
limitació de l’aforament. 
Des del Museu s’ha treballat 
aquests dies per readaptar 

els espais i implementar les 
mesures per poder garantir 
als usuaris una visita segura. 
També s’ha estat treballant 
en la reformulació de les ac-
tivitats, la reprogramació de 
les exposicions temporals i 
en la nova oferta educativa 
que inclourà per a les esco-
les recursos en format vir-
tual. Durant el confinament 
també s’han ofert continguts 
diversos a les xarxes socials 
i a la pàgina web del Museu 
(www.museupelligualada.
cat) dins la secció “El Museu 
a Casa”. L’horari d’obertura 
del museu serà de dimarts 
a divendres de 10 h a 14 h i 
dissabtes, diumenges i fes-
tius d’11 h a 14 h.

El Museu de la Pell i Cal 
Granotes reobren les 
seves portes el 9 de juny
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a 
la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, a l’octubre 
d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

ANY 1927.
DEPENDÈNCIES INTERIORS DE L’ANTIGA BIBLIOTECA 
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D’ESTAL-
VIS, INAUGURADA A L’ANY 1927, CONJUNTAMENT AMB 
L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA; I, UBICADA DINS L’EDIFICI I 
DAMUNT DE L’OFICINA D’AQUESTA ENTITAT BANCÀRIA.
Recordeu, dades històriques:
LA PRIMERA OFICINA DE LA CAIXA DATA DEL 1909.
L’OFICINA ACTUAL OCUPA UN EDIFICI DEL 1922.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historia-
dora.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

TEATRE / LA VEU 

L’Auditori Virtual del 
Teatre Municipal l’Ate-
neu continua la seva 

activitat emmarcada en el Pla 
de suport específic al sector 
cultural del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. 
La propera representació en 
viu serà avui divendres 5 de 
juny, a les 8 del vespre, al Te-
atre Municipal l’Ateneu. L’es-
pectacle de Terra Teatre és 
un diàleg entre el personatge 
Antoni Rovira i Virgili (Jordi 
Hervàs)  i una violoncel·lista 
(Mariona Tuset) que s’expres-
sa amb  el seu instrument. 
El text està basat en l’obra de 
l’escriptor Rovira i Virgili, Els 
Darrers Dies de la Catalunya 
Republicana. La funció tindrà 
un preu de 5 euros. Les entra-
des s’han de comprar en línia 
al web del teatre: www.teatre-
municipalateneu.cat.  Dona-
des les circumstàncies de la 
COVID19 hi haurà un afora-
ment reduït i els espectadors 
hauran de seguir un protocol 
de seguretat per a l’entrada i la 
sortida.

Terra Teatre    
La companyia Terra Teatre 
neix l’1 de gener del 2016 amb 
la voluntat de posar un embol-
call a tots el projectes escènics 
que es realitzen al voltant  de 
l’actor Jordi Hervàs Solà.

Tot i així, i entenent que la cre-
ació teatral és un art col·lectiu, 
la companyia no té una voca-
ció unipersonal  ans tot el con-
trari, li agrada envoltar-se d’ar-
tesans, artistes i gent estimada 
que entre tots i totes fan realitat 

aquests projectes teatrals.
El primer espectacle que la 
companyia va realitzar fou Els 
darrers dies de la Catalunya 
republicana, estrenat el dia 19 
de març de 2016 a la Casa del 
Teatre Nu de Sant Martí de 
Tous. En aquest espectacle hi 
van participar Edmon Bosch 
(violoncel·lista), Marc Hervàs 
(direcció escènica), Irene San-
tos (atrezzo), Sastreria Caireta 
(vestuari) i una llarga llista de 
noms que van ajudar a fer re-
alitat el primer projecte de la 
nova companyia.

Els darrers dies de la Catalu-
nya republicana
Aquesta obra és la narració 
verídica d’uns dies dramàtics 
viscuts per l’escriptor, histori-
ador i polític, Antoni Rovira 
i Virgili, quan entra en fase 
culminant l’ofensiva final de 
Franco contra Catalunya. Nar-
ració de l’angoixa, la desfeta i 
l’èxode dels catalans, que han 
estat les principals víctimes de 
la guerra encesa a Espanya per 
l’alçament militar de l’any 1936. 
Multitud de temes connecten 
els anys 30 amb l’actualitat: les 
relacions entre Catalunya i Es-

Terra Teatre  presenta “Els darrers dies de la Catalunya 
republicana” al Teatre i a l’Auditori Virtual

panya, els èxodes per Europa 
i la por a la pèrdua de la prò-
pia identitat. Rovira i Virgili 
narra, en primera persona, el 
viatge sense retorn que va fer 
amb la seva família i diverses 
personalitats polítiques i cul-
turals fins a França. En aquest 
viatge, compartirà amb la resta 
de catalans i catalanes tots els 
dolors: La pèrdua de la llar, la 
fam, el fred i la incertitud del 
demà.
Aquest espectacle està recol-
zat per la Universitat Rovira i 
Virgili per la celebració del 25è 
aniversari de la seva fundació, 
Programa.cat (Generalitat de 
Catalunya i les diputacions) i el 
recull d’actes que va promoure 
el Memorial Democràtic pel 
80é  aniversari de la Guerra 
Civil espanyola. La producció 
de l’espectacle ha comptat amb 
el suport i la residència de la 
Casa del teatre Nu i del Teatre 
de l’Aurora.
Recordem que l’espectacle es 
podrà veure el diumenge 7 de 
juny, a les 6 de la tarda,  pels 
espais virtuals instagramtv@
culturaigualada, facebook, i al 
lloc web teatremunicipal.cat i 
pel Canal Taronja Anoia.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Griselda Karsunke Llovet, per sempre en la memòria de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Casa Nostra

Sota laLa mort de Griselda Karsunke Llovet (Barce-
lona, 1946 -2020), sobrevinguda a primers de maig, 
va tornar-se una pesarosa notícia per a l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya, en tant que 
pèrdua d’una preuada amiga, entusiasta i incansa-
ble col·laboradora de tot el recorregut de les distin-
tes colles de gegants de Casa Nostra.
Des de l’àmbit de la cultura popular; i, especial-
ment, per l’univers de la cultura gegantera, si hi 
ha algú mereixedor d’un reconeixement pòstum és 
aquesta dona; una de les persones més apassiona-
des pels valors que defineixen al territori català. En 
aquest sentit, formada a l’Escola Massana, la seva 
àmplia producció artística –com a dissenyadora- et 
transporta a través dels millors exemples de les es-
tètiques del gòtic i del modernisme; unes creacions 
que contribueixen a evocar aquells episodis esplen-
dorosos de la història de Catalunya, on ha guanyat 
relleu el sentiment de germanor de tot un poble.
A l’any 1985, Karsunke va proposar la construcció 
d’uns gegants per a l’Agrupació de Colles de Gegan-
ters de Catalunya; el projecte guanyador va ser el 
de la Colla de Centelles, amb uns dissenys seus per 
a uns nous gegants que van ser presentats públi-
cament al Monestir de Montserrat amb motiu del 
festeig del mil·lenari de Catalunya, l’1 de maig de 

1988. Anys des-
prés, al Parc del 
Tibidabo, al de-
sembre del 2018, 
es va celebrar el 
30è aniversari de 
l’origen d’aquestes 
construccions que 
han anat repre-
sentant a l’Agru-
pació de Colles 
de Geganters de 
Catalunya, asso-
lint una projecció 
d’abast  internaci-
onal.  
Això és, ella va 
donar forma i co-
lor als gegants de 
l’Agrupació quan 

va dissenyar tot el conjunt que posterior-
ment hauria de construir Manel Casser-
ras. La seva, la part més emblemàtica i re-
presentativa, als quals els va nomenar En 
Treball i Na Cultura, és la constituïda pels 
vestits de la parella: unes peces plenes de 
significat i de simbologia, confeccionades i 
brodades per Maria Dolors Mas.
En record a les seves paraules, Karsunke 
havia  puntualitzat: “Aquests gegants han 
de representar Catalunya i per això haurien 
de ser reconeguts com als Gegants de Cata-
lunya”; i, així ha estat! Gran coneixedora de 
la història i del caràcter de la nostra terra, 
subscrivia que: “... la identitat i el tarannà 
del poble català són el resultat de l’esforç i 
la tenacitat d’uns nostres predecessors que 
mai no han abaixat el cap i han contribuït 
a aixecar el país”. En conseqüència, han de 
ser figures capaces de  personalitzar la nos-
tra cultura i el nostre treball, amb noms tan 
escaients com: En Treball i Na Cultura.
Fil a l’agulla, des d’una vessant estrictament 
professional, doncs, aquesta dona amable i 
emprenedora, amb un ampli espectre crea-
tiu, no defugia de senyalar amb  estima que 
els coneixements artístics li venien del pare 
mentre que el seu interès per  la vida i la 
cultura de poble català li venien de branca 
materna. Així, una pròdiga combinació d’art i cul-
tura va conduir-la a bolcar-se envers la dignificació 
de poble català en la línia d’obsequiar-lo amb una 
suggeridora producció:
“La Cultura” havia de ser una dona rossa, amb ulls 
clars i faccions fines, que traspués serenor i reme-
morés els primers pobladors d’aquell passat nòrdic 
que el costumari tradicional català mai no ha obli-
dat. Les joies farien referencia als nostres artesans 
joiers; i una englantina d’or a la mà elogiaria els 
nostres Jocs Florals.
“El Treball” es representaria amb la figura d’un 
home de pell bruna, cabells rinxolats i barba es-
pessa, amb ulls foscos i faccions marcades; tot una 
al·legoria dels llegats  musulmà i hebreu, que van 
deixar petjada pel Principat de Catalunya. A la seva 
mà dreta portaria un llibre de comptes de la feina; 
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a més d’un segell amb les quatre barres, escut de la 
gran família catalana.
Més enllà d’aquesta obra que evidencia un domini 
excepcional del dibuix, Karsunke també va parti-
cipar de la creació de la revista de contes i llegen-
des, “Gegants”; un món de la narrativa que va em-
pènyer-la a descobrir de prop l’obra del folklorista 
Joan Amades fins a donar impuls al naixement de 
l’Associació Cultural Joan Amades, a l’any  1995; 
entitat on va decantar-se per la il·lustració de llibres 
a més de donar suport a tots els actes organitzats 
per l’entitat, endemés de ser la creadora de la pla-
ca de ceràmica o Premi Joan Amades de la Cultura 
popular. No obstant això, el seu major compromís 
sempre ha estat amb el món geganter per al qual 
mai no va deixar de treballar a pesar del seu combat 
contra una malaltia -l’ELA- que se l’ha endut.



Juny
5: Bonifaci; Sanç; Zenaida.

6: Norbert; Artemi, l’esposa Càndida i la filla Paulina 
7: Robert; Pere; Vistremond.

8: Guillem; Cal·líope.  
9: Efrem; Marí; Prim i Felicià; Pelàgia.

10: Maurici; Asteri. 
11: Bernabé; Lleó III, papa; Adelaida o Alícia 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Horari Sales de Vetlla: 10 h - 13 h i 16 h - 20 h

És obligatori l’ús de mascareta per entrar al tanatori

Les gestions i els tràmits es podran realitzar telefònicament

Les gestions i els tràmits presencials, només 2 persones

L’aforament de les Sales de Vetlla serà de 15 persones 

S’ha de guardar la distància de seguretat de 2 metres

Servei permanent 24 hores: 900 11 14 15

A les celebracions a l’Oratori podran assistir 50 persones

Amb la segona fase de la de-
sescalada, diumenge vinent 
es reprendrà el culte a l’es-
glésia de Ntra. Sra. de Mont-
serrat, amb la Missa de les 11 
del matí. Es prega es tingui en 
compte que l’aforament del 
temple és limitat i se seguiran 
les mesures de seguretat i de 
distància com a les altres es-
glésies de la ciutat.

Obertura de l’església del 
Barri de Montserrat

Hola Ambrós,
Ja fa uns tres mesos 
que ens vas deixar, tres 

mesos de silenci, encara que 
eres home de poques paraules. 
Bé, tu mateix deies que si se’t 
pagués per escoltar tonteries 
series ric. 
Ens vam conèixer fa uns 18 
anys, quan començava a sortir 
amb la Irina. Recordo que eres 
la primera persona cega amb la 
qual tractava i els primers dies 
sentia certa curiositat pels teus 
ulls, sobretot pel que no hi era. 
I, com no, fer-te comentaris so-
bre la disposició de les coses a 
casa teva ... quan te les coneixies 
de memòria. 
Memòria. Tot allò que no cap-
taven els teus ulls ho feien les 
teves mans, però sobretot les 
orelles. Com quan la Glòria et 
cantava telèfons de persones 
... però em sorprenia més que 
quan ella te’ls preguntava i tu 
te’ls sabies. O explicant anècdo-
tes de viatges o de la vida matei-
xa, tu ens treies de dubtes sobre 
detalls i dates. Com si consul-
tessis un google a la teva ment. 
La Irina m’havia explicat que 
temps enrere jugaves a escacs, 
fins a hores intempestives, per 
què eres capaç de tenir el taulell 
al cap.
I fent memòria jo mateix, em 
sorprèn encara ara la valentia 
de fer viatges arreu del món 
amb la Glòria, com la foto del 
menjador amb uns jeeps per un 
desert, crec que és l’Iran, o quan 
vau anar a la Índia i només a tu 
et van deixar entrar a un lloc es-
pecial. 
Però també has fet altres més 
aprop, com quan un dia fent 
una excursió a Núria amb la iaia 
Irene i la Irina, estant esperant a 
la Sala de l’Estatut, van comen-
çar a aparèixer les filles, marits, 
neta i nets. I ens hi vam quedar 
a dormir, per què era el teu ani-
versari. 
Però segurament els viatges 
que més hem compartit han 
estat a la Llacuna i a Calafell. 
A Calafell, de bon matí amb la 
ràdio i després escoltant llibres 
o escrivint (per cert, deu ni do 
el que has escrit), o trucant per 
felicitar aniversaris i sants, i els 

demés a la platja o llegint o ju-
gant. I a la tarda, sortir a passe-
jar pel passeig marítim, un gelat 
i tornada. 
I viatges a la Llacuna, el lloc on 
vaig conèixer la Irina. Abans et 
parlava de memòria, i en refe-
rència a la història de la Llacuna 
també tenies una memòria àm-
plia. Recordo quan el diumenge 
de la Matança del porc venia el 
senyor del Penedès (disculpa 
que no recordi el nom), i fèieu 
petar la xerrada tot comentant 
actualitat, sobretot del camp i de 
la vinya, i històries passades. O 
quan en festa major també sor-
tíem a veure que feien a la plaça 
i t’anaven parant per saludar-te, 
s’identificaven amb el nom i ja 
sabies de quina casa eren i mol-
tes més coses que comentàvem 
un cop tornàvem a casa. Per què 
quan sortia l’Ancosa amb la Veu 
de l’Anoia, i era la matança del 
porc, a vegades havia escoltat la 
Glòria com et llegia els articles 
del diari i amb algun detall amb 
el qual no estaves del tot t’acord.
Cal dir que no ens haguéssim 
conegut si no hagués estat per la 
Irina, la teva preciosa i rinxola-
da filleta, que, com no, t’estima 
molt. Amb tot, t’explicaré que 
la Irina tenia por que per l’edat 
no la poguessis veure casada i el 
dia del seu (també meu) casa-
ment estava molt contenta que 
hi fossis. Quan va néixer l’Arlet 
també va passar el mateix, però 
en aquest cas vas ser tu que de-
ies que no t’ho pensaves que 
tindries una neta per part de la 
Irina  i ... va passar. I qui sap si 
més. 
Però, saps, també fa unes poques 
setmanes la Irina es preguntava 
una cosa. I si ara la veus? A ella, 
a l’Arlet, a la Glòria, a la resta de 
família. Crec que estaries con-
tent. Tot i que riure no t’he vist 
gaires cops, però el que tinc més 
al cap és una foto rient (molt) a 
l’habitació de la Irina a casa vos-
tra, darrere la porta.
Però de la llarga vida que has 
tingut jo només et puc explicar 
una petita part que hem com-
partit, i alguns anècdotes que 
explicaves o m’han explicat. 
Com quan anaves a peu de la 
Llacuna a Igualada i et recollia 

el bus, o quan ho feies per Bar-
celona tot sol.
Ara a casa tenim un plat en 
commemoració de la teva jubi-
lació coma director de l’ONCE 
a Igualada. Recordo haver assis-
tit a la presa de possessió d’un 
delegat de l’ONCE a Igualada i 
es recordaven perfectament de 
tu ja que hi vas estar molts anys, 
ajudant a molta gent, aconse-
guint que es fes possible l’edifi-
ci del carrer Sant Magí, donant 
dignitat al seu personal. Un dia, 
un cop l’edifici va deixar de ser 
l’ONCE, vaig poder entrar fins 
al patí del fons on hi ha una font 
que em diuen que tu vas com-
prar.
Però, si em permets, de tot el 
que he explicat, de tot el que 
passava, de tothom a qui et tro-
baves, sí que tenies uns ulls, els 
de la teva Glòria. Ella ha estat 
els ulls que et descrivien els pai-
satges que visitàveu, el diari o el 
llibre que compràveu, les foto-
grafies que fa la Glòria, o també 
els dibuixos que et feien els nets 
i netes. Per què no et perdessis 
res, cap detall. Uns ulls que et 
cuidaven per què et trobessis bé 
en tot moment i que t’han cui-
dat fins al final.
I per no perdre’s res, tenies la 
ràdio. O més aviat ràdios. Arreu 
on anaves, a casa, al cotxe, la rà-
dio veu amiga (com diu aquella 
cançó) que t’acompanyava i ens 
acompanyava. Notícies, esports 
(el Barça!) i, com no, les loteries 
(que després recitaves de me-
mòria).
Ambrós, tot ha estat estrany 
aquests tres mesos, ràpid, mas-
sa.
Hi ha qui diu que, amb tot 
l’ocorregut aquests tres mesos, 
tot anirà bé. No, no és cert. Tu 
no hi ets.
Però sí, també es diu, que ens 
en sortirem, com tu ens vas de-
mostrar al llarg de la teva vida 
a les teves filles, als teus nets i 
netes, a tothom.
I quan ens en sortim, i ens tro-
bem de nou amb la família, 
brindarem en el teu record.
Evidentment, amb aigua de 
Sant Sadurní. 
A reveure Ambrós.

Carles Cuerva

Carta de comiat a Ambrós Torelló Nadal
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C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·          93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei opcinatura

OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, 
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO la teva opció, natural!

Tornem a obrir el nostre

Consultori de Naturopatia Holística
Fitoteràpia
Teràpia  oral (Dr. Bach)
Alliberació i transformació emocional (Codi emoció)

Arquetips sanadors
Reconnexió energètica

 Terapeuta:  Vero Crespo

Hores concertades      938055918      667011968

Els productes ecològics es produeixen sense
pesticides ni adobs de síntesi química.

Dissabtes
de 9.00h a 14.00h

Hi ha vàries plantes que ens 
poden ajudar a combatre la 
mala circulació:

La Centella Asiàtica 
és una planta enfiladissa que 
contribueix a la circulació 
normal de la sang, facilita l’eli·
minació de “la pell de taronja” 
i ajuda a preservar una funció 
cognitiva adequada. Per la 
qual cosa és un bon remei en 
cas de varius, morenes, insufi·
ciència venosa o cel·lulitis.

La Vid Roja
(fulla de raïm vermell) ajuda 
a combatre la insuficiència ve·
nosa i la fragilitat capil·lar cu·
tània. Conté substàncies que 

Plantes medicinals per millorar
la circulació de les cames

afavoreixen que els vasos san·
guinis tinguin més flexibilitat. 
També  facilita el retorn venós 
de la sang cap al cor.

El ruscus 
o boix marí concentra les se·
ves propietats a les arrels. Té 
una acció vasoconstrictora  i 
antiinflamatòria a més de te·
nir propietats diürètiques. Al 
contenir escoparina afavoreix 
l’eliminació de líquids. És, per 
tant, una planta molt recoma·
nable quan es presenten pro·
blemes circulatoris units amb 
retenció de líquids, com ara 
varius, cames cansades o cel·
lulitis.

El Castanyer d’Índies
 és un arbre, la llavor de la qual 
se li atribueixen propietats per 
la millora de la circulació san·
guínia. Ajuda a disminuir la 
sensació de cames cansades.

El fruit del nabiu negre 
conté antocianines que afavo·
reixen la permeabilitat i resis·
tència dels capil·lars i milloren 
el retorn venós. Les fulles del 
nabiu tenen propietats diürè·
tiques i astringents.

Algunes recomanacions que 
poden ajudar:

Fer dutxes d’aigua freda a les 
cames mentre les movem.
Dormir amb les cames estira·
des una mica més amunt del 
cos.
Durant el dia evitar estar mol·
tes hores assegut o dempeus 
amb la mateixa posició, així 
com també no és convenient 
adoptar postures en les que 
creuem les cames.
Practicar exercici de mane·
ra regular també millorarà la 
nostra circulació.

L’estiu és una estació molt esperada per a moltes persones però per a d’altres significa patir de dolors a 
les cames, cansament, varius, retenció de líquids, formigueig... Les altes temperatures no són gaire ami-
gues dels problemes circulatoris, que es manifesten de manera més significativa durant aquesta època 

de l’any.
Els símptomes de la mala circulació empitjoren a l’estiu ja que les elevades temperatures provoquen que les 
parets de les venes es dilatin. Si resulta que aquestes no són prou elàstiques, la circulació de retorn esdevé més 
lenta donant lloc a les molèsties abans esmentades
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-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

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

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

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·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

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 5:  PILAR

A. Mestre Montaner, 26

 DISSABTE 6:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 7:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DILLUNS 8: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS 9:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 10:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 11: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIVENDRES 12: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Josep Monclús /  
Gerent de JM Caravaning

JM Caravaning és una empresa igualadina dedicada al lloguer i venda de 
caravanes i autocaravanes, des de fa més de 10 anys. Empresa familiar, s’ha 
anat posicionant en el mercat dels vehicles d’oci, adaptant-se a reptes i cercant 
la manera de treballar amb marques que puguin adaptar-se al perfil dels seus 
clients.

Encetem un estiu diferent amb una certa incertesa sobre 
què podem fer i això pot fer que augmenti l’opció de vi-
atjar amb autocaravana o caravana. Heu notat un aug-

ment de la demanda?

Certament, hem passat una primavera molt diferent, incerta, 
com de fet encara ho és ara. Això ha fet replantejar les previsions 
de vacances d’estiu a molta gent. En aquest moment es nota un 
cert increment de famílies que sol·liciten informació per al llo-
guer d’una autocaravana, però encara no s’ha notat un increment 
significatiu de reserves consolidades, tot i que estem segurs que 
arribarà.

Què aconsellaríeu a algú que vulgui optar per aquest sistema: 
lloguer o compra?

Lluny de voler donar consells, a les persones que encara no co-
neixen les vacances amb la llibertat que dona una autocaravana, 
sí que els convidaria a reflexionar sobre els molts avantatges que 
comporta. Llibertat de moviments, al no fer reserves, ets qui de-
cideix a cada moment com gaudeixes del teu temps. Començar 
llogant per provar-ho pot ser el primer pas per acabar comprant. 

En cas dels vehicles de lloguer heu de garantir unes mesures 
sanitàries. En què consisteixen?

Naturalment, en els moments que vivim, cal ser molt curosos en 
els traspassos dels vehicles d’un client a un altre. Hem de seguir 
un determinat protocol que consisteix en una doble neteja en 
profunditat de l’interior, la desinfecció amb ozó i la inevitable es-
pera i ventilació posterior durant 12 hores.

Hi haurà prou caravanes o autocaravanes per llogar en cas que 

hi hagi un auge en la demanda, com sembla que es preveu? 

Aviat ho sabrem, però per part nostra intentarem no haver de 
deixar ningú sense la seva autocaravana de lloguer. Tenim una 
flota de vehicles suficient per poder fer-hi front, si acaba sent com 
es diu. 

El fet que aquest any la Setmana Santa i la primavera hem estat 
confinats, us ha afectat molt com a negoci?

Tinguem en compte que en lloguer, la Setmana Santa és la segona 
temporada més important de l’any, i enguany es van haver d’anul-
lar totes les reserves que hi havia. A més, la primavera és una 
de les principals temporades en volum de venda i, naturalment 
enguany haurà estat perduda en un percentatge molt alt.

Què els diríeu a aquestes persones que provaran l’opció de va-
cances amb caravana o autocaravana i que no ho han fet mai?

Que aquest estiu és una bona oportunitat per  provar-ho i ado-
nar-se que cada vegada més, al nostre país, s’està convertint en 
una manera “diferent” de viatjar. Tens una independència i una 
llibertat que no pots tenir amb altres tipus de formes de viatjar, i 
vius amb la majoria de comoditats que tens a casa.

Comprar una autocaravana és molt car? Es pot considerar una 
inversió  a llarg termini?

El concepte de car o barat és molt relatiu. Certament es pot con-
siderar una inversió en “felicitat” per l’autonomia que et donen 
aquests vehicles en viatjar. Si invertissis en un apartament a la 
platja o a la muntanya (no són comparables els preus, ni molt 
menys), en caps de setmana, vacances, etc, cada vegada que va-

gis a l’apartament, en llevar-te i obrir la finestra cada dia veuràs 
el mateix paisatge; en una autocaravana, cada matí, en obrir la 
finestra pots veure un paisatge nou i diferent. És, doncs, una 
bona inversió per a molta gent que no són sedentaris. 

Hi ha bon mercat de vehicles de segona mà?

Hi ha força demanda de segona mà; més que no pas oferta, però 
qui busca segona mà, moltes vegades no té gaire clar què neces-
sita, s’orienta a través de les xarxes i es troba sovint que no troba 
allò concret que busca. De tota manera hi ha demanda, tant d’au-
tocaravanes com de caravanes.

Quin manteniment s’ha de fer en un vehicle com aquests que 
s’usen esporàdicament? Doneu l’opció de poder tenir-los 
aparcats les èpoques que no es fan servir?

Com qualsevol vehicle, requereix tenir uns mínims de cura 
per tenir-la ben conservada. Res d’extraordinari. Quan han de 
passar temporades mitjanament llargues sense viatjar, el més 
important és tenir en compte les bateries. Fora d’això, la part 
mecànica requereix el manteniment com qualsevol altre vehicle 
de motor. Pel que fa a l’habitacle, cal una revisió periòdica per 
comprovar que no té indicis d’humitats, cosa que, d’altra banda 
no es dona gairebé mai perquè els aïllaments han evolucionat 
molt i són d’alta qualitat.

En el tema de l’aparcament, tenim un determinat espai de llo-
guer d’aparcament, però és insuficient per poder atendre la molt 
alta demanda que existeix. 

El President de la Generalitat ha fet la primera visita després del confinament a la Conca d’Òdena. Hi havia pocs invitats i només premsa 
forana. Potser per la por d’encomanar-se el virus, o perquè els de casa enreden i pregunten. Diuen que va congratular-se de la bona col·la-
boració entre els alcaldes dels diferents partits. No és el que passa, perquè fora de la reunió tot són queixes. Uns lamenten que no s’avisés 
la consellera de Salut (diuen perquè ja havia vingut feia poc). Altres perquè hi era la consellera d’Empresa (que s’ha passat tot el confina-
ment a Igualada). També per la manca d’accent social. Pels polígons industrials. Pels diners d’ajut pel comerç. Uns voldrien una targeta 
de crèdit local per fomentar les compres de proximitat. Altres que això diluiria un ajut que creuen tenir merescut. La realitat és que tots 
en volen un pessic i una medalla electoral. És un episodi més de la tibantor partidista. Només penjaments. Fins i tot que el Vilanova de 
futbol no pujarà de categoria. No paren de créixer les cues demanant ajuts i beneficència. Els diners dels ERTE arriben tard i malament. 
I és que on no n’hi ha, no en raja.

“Aquest estiu serà una bona 
oportunitat per viatjar amb 
caravana o autocaravana”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 5 de juny de 2020

Espai patrocinat per:

LA MILLOR OPCIÓ DE VACANCES PER A AQUEST ESTIU

Vine a conèixer les noves

CARAVANES I
AUTOCARAVANES 2020
· Venda i lloguer d’autocaravanes i caravanes
· Pupil·latge caravanes i autocaravanes (cobert i descobert)
· Reparació  ·  Accessoris  · Pàrquing

LA MILLOR OPCIÓ DE VACANCES PER A AQUEST ESTIU

c/Alemanya, 11.      Polígon Les Comes.      IGUALADA.      Tel. 93 806 63 06      www.jmcaravaning.com
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