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El carrer de l’Argent, buit i amb tot el comerç tancat, durant el confinament perimetral de la Conca. Foto: Josep Balcells.
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L’EDITORIAL

Ajudes i desocupació
L es dades són fredes, però s’han de poder i sa-

ber assumir. Malauradament, les que oferim 
aquesta setmana en la relació a les conseqüèn-

cies econòmiques de la pandèmia de la Covid-19 
són desastroses per al nostre territori. La pèrdua 
d’un miler llarg de llocs de treball en només dos 
mesos, sense comptar els milers de treballadors en 
un Expedient de Regula-
ció Temporal d’Ocupa-
ció (ERTO), és una xifra 
molt preocupant. És més, 
ni tan sols a l’inici de la 
crisi del 2008 es va pro-
duir una reducció tant 
accelerada com ara. Mala 
peça al teler, està clar. I 
en aquesta ocasió no és 
una crisi exclusiva de 
l’Anoia, perquè a tot ar-
reu es lamenten del ma-
teix... Això sí, la nostra és la comarca que, una ve-
gada més, té el trist honor de liderar la desocupació 
de la demarcació de Barcelona. Per sort, la majoria 
d’experts assegura que la recuperació serà molt més 
ràpida.
De res serveix lamentar-se un dia sí i l’altre també. 
És en moments així que s’han de saber valorar els 

millors recursos que podem disposar. Fonamental-
ment, de la nostra gent. També és ara quan han de 
sorgir els polítics de debò, els que valen, perquè els 
que són de baixa volada queden despullats de segui-
da... Ja es va veient.
La Generalitat va prometre unes ajudes directes per 
a la Conca, i afortunadament, la Mancomunitat de 

la Conca ja té al seu 
compte corrent un 
milió i mig d’euros per 
a poder repartir. Està 
bé. Això és complir 
amb el que s’ha pro-
mès, i cal dir-ho, en-
cara que sigui una ob-
vietat i una obligació. 
Els diners suposaran 
un respir per a molts 
comerciants i autò-
noms obligats a baixar 

la persiana dels seus negocis durant el confinament, 
i per als qui han perdut una morterada de diners.
Però no només es viu del comerç. Hi ha moltes -mas-
sa- famílies que ho estan passant malament. No ens 
n’oblidem i pensem que ja està resolt el problema, 
perquè no és així. Si no hi ha diners a la butxaca, les 
botigues no vendran. 

No només es viu del comerç. Hi 
ha moltes -massa- famílies que 
ho estan passant malament. No 
ens n’oblidem i pensem que ja 

està resolt el problema.
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Aroa López,  infermera de l’Hospi-
tal Universitari de la Vall d’Hebron, 
en l’acte d’estat en homenatge a les 
víctimes va dir “Ha sigut molt dur i 
ens hem sentit impotents. Ens hem 
hagut de menjar les llàgrimes quan 
algú ens deia que no volia morir sol. 
Perquè darrere dels EPI no hi havia 
herois, sinó persones que s’allunya-
ven de la seva família per prote-
gir-los. Arribàvem a la feina des de 
la soledat i l’esgotament, disposats a 
donar ànims”. 

Oriol Mitjà, epidemiòleg i un dels 
assessors del Govern en la pandè-
mia de la Covid, ha dit que “lamento 
que el govern no hagi optat per de-
cisions més valentes i s’hagi quedat 
només en les recomanacions. El mi-
croconfinament s’ha de fer ja”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha 
dit que “la tasca dels consellers i 
conselleres d’ERC davant les difí-
cils condicions en la lluita contra la 
pandèmia ha estat impecable. No-
més cal comparar-ho amb el que 
està passant  a tot el món.”

Els Reis, acompanyats del Minis-
tre de Sanitat i de la Delegada del 
Govern a Catalunya,  van visitar el 
Monestir de Poblet en el seu peri-
ple autonòmic. ANC i Omnium 
van organitzar actes de protesta, 
que van comportar actuacions dels 
Mossos. Entre els eslògans dels ma-
nifestants “Catalunya no té rei” “or-
ganització criminal” i nombroses 
fotos del rei cap per vall.

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, no va voler assistir a l’acte. 
Prèviament havia enviat una car-
ta avisant “de les restriccions que 
s’havien imposat a la ciutadania” i 
poc després va anunciar que havia 
demanat als seus advocats “estudiar 
una querella contra l’anterior cap 
de l’Estat, la seva examiga Corin-
na Larsen i tots aquells que d’una 
forma o una altra hagin participat, 

ajudat, cooperat o encobert les pràc-
tiques corruptes.”

Unides Podem, JxCat, ERC, CUP, 
EH Bildu, PNB, Més País,  BNG i 
Compromís, han registrat la peti-
ció d’una comissió d’investigació al 
Congrés sobre “l’espionatge i la in-
tromissió a la privacitat i la intimitat 
de líders polítics, institucions i per-
sones individuals per part de les es-
tructures públiques de l’Estat” arran 
de les intervencions telèfons mòbils 
de Roger Torrent, president del Par-
lament,  Anna Gabriel  exdiputada 
de la CUP  i Jordi Domingo, mem-
bre de l’ANC, ja que “el programa 
Pegasus que s’ha utilitzat per espi-
ar-los només està a l’abast d’entitats 
governamentals.”

Nadia Calviño, ministra d’Eco-
nomia, ha explicat que el deute del 
conjunt de les administracions pú-
bliques va registrar al maig un incre-
ment de l’1,9% respecte al mes ante-
rior al sumar 23.124 milions d’euros 
més com a conseqüència de la crisi 
de la Covid-19, fins al màxim his-
tòric de 1.257.818 milions d’euros, 
amb què supera per primera vegada 
el 100% del PIB.” 

Espiar
Que algú et vigili d’amagat ha de ser una 
cosa molt desagradable, però en canvi el 
verb que descriu aquesta acció és preciós. 
Filològicament parlant, és clar. Gairebé 
gosaria dir que poques famílies de mots 
hi ha al diccionari on es concentri tanta 
substància en tan pocs membres. Penseu 
que tot just passen de mitja dotzena.
D’entrada, l’origen ja té el seu què: espi-
ar prové del germànic spaíhon. Teòrica-
ment els antics germànics l’empraven per 
dir ‘posar-se a l’aguait’, però ves per on 
a la llengua siciliana spiare hi va passar 
amb el significat de ‘demanar, preguntar’. 
Si mai heu llegit algun llibre d’Andrea Ca-
milleri (de qui aquesta setmana es com-
pleix precisament el primer aniversari del 
traspàs) en versió original, segur que us 
en recordeu, perquè és un fet que d’entra-
da xoca una mica. Com ara quan sents 
algú del Bages que empra vigilar per mi-
rar: “Té, vigila aquest article que és molt 
interessant”. Ja en queden pocs però en-
cara se sent. De fet, a les zones més sep-
tentrionals del país espiar també és sinò-
nim de ‘mirar atentament, fixar l’atenció’.
Els membres més coneguts de la família 
són tres, espia, espionatge i contraespi-
onatge, i pertanyen a àmbits més aviat 
lluny del nostre abast, com la geopolítica 
o el cinema (no cal que recordem el film 
L’espia que em va estimar); però en canvi 
n’hi ha uns altres tres de ben pròxims a 
nosaltres: l’espiell de la porta, per exem-
ple, aquell foradet per on precisament 
observem sense ser vistos; l’espiadimo-
nis, un dels noms amb què és conegut als 
Països Catalans l’insecte anomenat libèl-
lula, i que no deixa de tenir el seu misteri, 
perquè… com es deu fer, això d’espiar el 
dimoni, oi?; i finalment el meu preferit, 
l’espieta, un terme col·loquial per desig-
nar allò que els bàrbars anomenen xiva-
to i que n’ha substituït un de més antic, 
portaplatets, molt expressiu però ja força 
incomprensible per a la mentalitat d’avui 
perquè és d’origen religiós (i a més els 
diccionaris generals no el recullen). Si 
mai us trobeu que li voleu corregir xivato 
a un fill vostre, sobretot recordeu-vos-en, 
perquè si no passarà allò de sempre: que 
ho consultareu en vés a saber quin dicci-
onari, hi trobareu delator i haureu per-
dut la batalla, perquè és obvi que delator 
és un mot formal que no té la més míni-
ma possibilitat de sobreviure en un pati 
d’escola.
És clar que els adolescents rai, que encara 
són mal·leables. Allò que resulta incorre-
gible és un estat que no té el menor escrú-
pol a jugar brut per sortir-se amb la seva. 
Amb aquestes clavegueres espanyoles, res 
de més escaient que aquell refrany que fa: 
“Qui espia pels forats espia les seves mal-
dats”.
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El President Puigdemont acaba de do-
nar el pas que molts esperàvem de fa 
temps. La desvinculació del PdCat, 
amb la creació d’un espai electoral que 

vulgui fer efectiu el mandat de l’1-O,sense ve-
lles motxilles i sense lligams amb el règim del 
78.La Crida Nacional per la República ja va néi-
xer amb aquesta intenció. La ponència política 
aprovada a l’assemblea fundacional proposava 
que fos un moviment amb vocació d’aglutinar 
tot aquest espai, per treballar primordialment 
per la unitat estratègica de l’independentisme i 
per fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre.
Es preveia també, la possibilitat de presentar-se 
a eleccions si en un moment determinat els  
seus socis així ho consideraven convenient. És a 
dir, es prioritzava l’organització de la Crida com 
a moviment social, amb la possibilitat de crear 
una expressió electoral complementària per po-
der tenir una acció que abastés tota l’actuació 
de l’independentisme, des de les institucions, al 
carrer, amb un esperit unitari i transversal, com 
a millor eina per fer efectiva la República.
I certament és del tot imprescindible aques-
ta doble actuació. Cal aconseguir una majoria 
parlamentària que eviti l’estancament del país 
en un autonomisme vigilat i que permeti un go-
vern de la Generalitat que gestioni amb la mà-
xima eficàcia els pocs recursos i competències 
de que disposa, però que, al mateix temps i amb 
la màxima complicitat i coordinació amb el 
Consell per la República vagi dibuixant el perfil 
d’aquesta futura República, capaç de solucionar 
els problemes reals de la gent i encarar els reptes 
del post-Covid i del segle XXI.
Un govern amb autoritat per plantejar una ne-
gociació amb l’estat amb l’Amnistia i l’Autode-
terminació com a primers i principals punts a 
tractar en una mesa de diàleg i amb la deter-
minació suficient per poder encarar un nou 

embat unilateral si això no és possible. Però ens 
equivocaríem molt si creiem que la sola acció 
institucional i parlamentària ens portarà a des-
bloquejar la situació en que ens trobem i acon-
seguirà fer efectiva la proclamació del 27 d’Oc-
tubre del 2017.
La història recent d’aquests quasi tres anys ens 
ha ensenyat que només la mobilització orga-
nitzada del carrer, la unitat i la coordinació de 
societat civil i institucions ho pot aconseguir. 
Per això la Crida-moviment. Els darrers mesos, 
la organització de la Crida s’ha anat vertebrant 
amb l’extensió territorial i la tasca de les sectori-
als i els corrents ideològics. La concepció trans-
versal d’aquest moviment és inèdita, embrió 
i exemple del que hauria de passar a tot l’espai 
independentista. Els socis de la Crida provenim 
de moltes cultures polítiques, del PdCat, Demò-
crates, ERC, PSC, CUP, ICV, EUiA, Reagrupa-
ment, i un llarg etcètera, a més de molta més 
gent sense cap passat militant. Tots amb una 
prioritat: fer efectiu el mandat de l’1-O. I amb 
aquest esperit els tres corrents ideològics, Lli-
beral, Socialdemòcrata i d’Esquerres, hem es-
tat capaços de consensuar un pla estratègic per 
aconseguir-ho. I les sectorials han elaborat un 
programa, “El País que Volem” per poder posar 
cara a la República que pretenem construir. 
Hem arribat a acords i consensos, sense sectaris-
mes, ni preguntar-nos d’on venim, només amb 
la voluntat de caminar plegats per aconseguir 
l’objectiu comú. I ara  s’ha obert el debat de si la 
Crida s’ha de dissoldre en el nou partit o ha de 
continuar com associació. Creiem que seria un 
error la seva desaparició. La Crida no és un par-
tit. Té la vocació de generar un moviment unita-
ri i transversal de tot l’independentisme, hereu 
de l’1-O i el nou partit del President Puigde-
mont és l’expressió electoral d’aquest espai, però 
ens equivocaríem molt, com afirmàvem més 

amunt, si només confiem amb l’acció institucio-
nal i en l’assoliment de majories parlamentaries. 
Ens cal una societat mobilitzada, organitzada i 
amb un objectiu principal, la independència, 
però sense oblidar les reivindicacions i les ne-
cessitats del dia a dia dels ciutadans.
Tenim una societat civil molt rica que, amb la 
seva mobilització ens ha portat on som. Sobre 
tot l’ANC, acompanyada d’Òmnium, els CDR i 
tantes d’altres entitats i organitzacions. Però des 
de l’1-O han passat moltes coses, ens trobem 
en un moment d’impàs i cal reordenar i reac-
tivar el moviment. I la Crida hi té un paper a 
jugar, oferint el seu model transversal, posant 
l’objectiu de la unitat estratègica de l’indepen-
dentisme, més enllà dels partits per sobre de 
tot, impulsant el pla estratègic elaborat pels cor-
rents ideològics, amb campanyes per l’Amnistia 
i l’Autodeterminació, seguint sent un espai de 
debat sobre la República que volem i ajudant a 
construir aquest moviment de forma totalment 
integradora i democràtica, abastant tots els sec-
tors socials i territorials. Cal estar preparats pel 
nou embat i per això cal tornar-nos a activar i 
molta organització. La Crida es pot dissoldre, sí, 
però no en un partit, si no en una nova organit-
zació unitària del moviment si arriba el cas.
El President Carles Puigdemont és l’únic líder 
capaç d’aglutinar tot l’espai polític hereu de 
l’1-O i esperem que així sigui, acabant d’incor-
porar d’altres sectors, sobre tot d’esquerres, amb 
una gran transversalitat. La Crida, li donarà tot 
el suport i la complicitat que calgui per poder 
actuar en una mateixa direcció i en un únic mo-
viment. La clau de l’èxit es basa en aconseguir 
la unitat estratègica i en l’actuació coordinada i 
organitzada de Consell per la República, Gene-
ralitat i Societat Civil i la Crida hi té molt a dir i 
aportar en la vertebració d’aquest eix.  
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Ens en sortirem!
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CRIDA NACIONAL 
PER LA REPÚBLICA

El partit del president Carles 
Puigdemont i el futur de La Crida

 Què et sembla que Igualada també acabi tenint 
Zona de Baixes Emissions?

  Bé 29,9%  Malament 70,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



UN RECORD PER ALS DIFUNTS

Dimarts tindrà lloc a Santa Maria el funeral pels difunts en temps 
de pandèmia amb una Missa presidida pel bisbe Romà Casanova i 
Casanova.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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JEPI BAULIDA
PER LA CONCA

Macropolígons com a horitzó?

No soc economista. I 
tanmateix, sentint 
polítics, sindica-
listes i empresaris 

parlar del futur econòmic de 
la Conca d’Òdena m’he sen-
tit obligat a buscar informació 
econòmica i a reflexionar-hi.

La Conca d’Òdena disposa d’uns aproximadament 
60 metres quadrats de polígon per habitant. Els al-
caldes de la MICOD diuen que per eixamplar les 
oportunitats econòmiques caldria doblar la super-
fície. Es tracta de fer macro-polígons de sòl barat 
per atraure empreses que necessitin sòl a granel.
Per entendre si això té sentit, he buscat si en algun 
indret de Catalunya tenen polígons amb empreses 
d’envergadura. Martorell disposa d’uns 160 metres 
quadrats de polígon per habitant i està molt ben co-
municat amb trens i autovies en totes direccions.
A Martorell s’hi han instal·lat grans empreses com 
la SEAT que ha fet de pol d’atracció d’empreses del 
seu sector. El PIB -el producte interior brut, el va-
lor de la producció de béns i de la prestació de ser-
veis- de Martorell triplica la mitjana de Catalunya. 
Suposo que és un model d’èxit econòmic i que els 
alcaldes de la MICOD i la Consellera igualadina 
d’Empresa i Coneixement es conformarien amb 
molt menys.
No sé si us faria il·lusió viure a Martorell, però si 
tinguéssiu un fill buscant feina potser ho aprecia-
ríeu. Per comprovar-ho busco la taxa d’atur, però 
resulta ser idèntica a la d’Igualada: durant la crisi 
l’atur va pujar fins arribar al 20% i després del 2012 
l’atur ha anat disminuint paulatinament. O sigui, 
que al vostre fill li costarà el mateix trobar feina tant 
si viu a Martorell com si viu a Igualada.
Les dades estadístiques indiquen que trobar feina 
a Manresa i a Vilafranca del Penedès costa exacta-
ment el mateix. Independentment de les hectàrees 
de sòl industrial de què disposen, ambdues ciutats 
tenen la mateixa quantitat d’atur i la mateixa evolu-
ció, amb una variació de fins a deu punts percentu-
als en resposta a la crisi immobiliària.
Però no tots els municipis tenen el mateix atur. Les 
estadístiques indiquen que en tots els anys a Santa 
Margarida de Montbui i a Vilanova del Camí hi ha 

hagut sistemàticament entre 5 i 8 punts percentu-
als més d’atur que a Igualada. Aquesta diferència 
no és deguda a la quantitat de superfície industri-
al disponible, ja que la superfície disponible és la 
mateixa per a tota la conurbació. D’acord amb la 
lletania que recitem als fills que diu que s’ha d’es-
tudiar per trobar feina, les estadístiques mostren 
10 punts percentuals més d’igualadins amb estudis 
(de secundària o superiors) que de montbuiencs o 
vilanovins.
La relació formació-feina la comprovo en pobles de 
Catalunya amb índexs extrems. La formació a Ca-
novelles (al costat de Granollers) és baixa com la de 
Vilanova del camí i l’atur és també molt elevat. En 
canvi, la formació a Corbera de Llobregat (més en-
llà de Martorell) és deu punts percentuals superior 
a Igualada i l’atur sempre per sota (entre 5 i 7 punts 
percentuals). Curiosament, Corbera té només un 
metre quadrat de polígon per habitant, la qual cosa 
evidencia que amb formació es pot accedir al mer-
cat laboral encara que no tinguis polígons a tocar.
A més de feina l’economia genera riquesa. Marto-
rell té un PIB molt més alt que el d’Igualada (que no 
arriba a la mitjana de Catalunya) i si tinguéssiu un 
fill buscant un lloc per viure apreciaríeu la riquesa 
de Martorell. Per comprovar-ho busco la renda fa-
miliar disponible -ingressos de tots els membres de 
la unitat familiar menys impostos pagats, és a dir, 
la renda que les famílies poden destinar al consum 
o a l’estalvi- i trobo que al llarg de tots els anys, cri-
si inclosa, aquesta renda familiar sempre ha sigut 
més baixa a Martorell que a Igualada (uns 500€). 
No només això, sinó que els dos indicadors de risc 
de pobresa que proporciona Idescat (a saber: ajuda 
alimentària i expedients informatius i de risc d’in-
fants iniciats durant l’any) són majoritàriament pit-
jors per a Martorell.
Les estadístiques mostren que el PIB de les comar-
ques no correlaciona amb la seva renda familiar 
disponible. Per exemple, la Segarra té el PIB més 
baix, l’Alt Camp té un PIB similar i la Conca de Bar-
berà té el PIB més alt que l’Anoia. En canvi, l’Ano-
ia té una renda familiar disponible més baixa que 
totes elles. Si el benestar de la població, mesurat a 
través de la renda familiar disponible, no correlaci-
ona amb el PIB, qui és beneficia de la riquesa crea-

da? M’ho imagino... I és que una cosa és la riquesa 
que es genera (PIB) i una altra de ben diferent és 
la riquesa que arriba a les famílies (renda familiar 
disponible).
Aquestes dades obtingudes de l’Idescat i a l’Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, permeten 
concloure que els llocs de treball es cobreixen amb 
treballadors amb la formació adequada i no amb 
treballadors que viuen al costat. A més, també in-
diquen que augmentar la superfície disponible no 
implica que l’atur a la Conca hagi de disminuir ni 
que el benestar de la població hagi d’incrementar. 
En aquest punt, em venen al cap les prop de 100 
hectàrees industrials disponibles a la Conca que es-
tan esperant emprenedors.
Sospito que per esquivar l’atur a la Conca cal aug-
mentar la formació, i sospito també que les empre-
ses que depenen de la inversió externa i l’economia 
global no aporten garantia ni protecció davant les 
crisis que fan augmentar l’atur.
Tornant a l’inici, qui defensa la idoneïtat de requa-
lificar sòl fèrtil per atraure grans superfícies indus-
trials a la Conca ho fa en base a prediccions (opor-
tunitats associades a més superfície industrial) a 
les quals no trobo solidesa. Si considerem que els 
economistes hi són per fer diagnòstics però no per 
fer prediccions (com repeteix en Sala i Martín), fer 
penjar el model de territori d’una expectativa eco-
nòmica inversemblant, pel que he explicat, és per 
mi una gran temeritat.
En acabar aquest article m’adono que hagués po-
gut estalviar-vos totes aquestes elucubracions. 
Per valorar la idoneïtat d’un Pla Director Urba-
nístic de la Conca d’Òdena que preveu nous ma-
cropolígons, l’entitat Per la Conca i d’altres enti-
tats del territori com Unió de Pagesos fa dies que 
desgranen arguments que no són estrictament 
econòmics. És un problema de model obsolet, fet 
d’acord amb la manera de pensar del segle pas-
sat. Als seus escrits publicats i als que vindran 
us remeto. Us animo també a dir-hi la vostra en 
els mitjans de comunicació i/o en la pàgina web 
de participació ciutadana que la Generalitat ha 
habilitat (tot i sabent que només volen recollir 
aportacions relatives a com implantar macropo-
lígons). Que no sigui dit que no ha sigut dit. 
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Hi ha una maledicció 
gitana que diu: “Jui-
cios tengas, y los ga-
nes”. El poble gitano, 

reprimit i perseguit durant se-
gles, sap que quan caus en mans 
de la justícia, encara que al final 
del procés guanyis, hauràs per-

dut diners, temps i salut. En el cas dels catalans 
dins d’Espanya, fins i tot tenint raó pots acabar 
empresonat.
Això bé a tomb de la kafquiana situació que està 
vivint la diputada Laura Borràs que està sent 
processada pel Tribunal Supremo de España per 
uns presumptes delictes dels quals ella no en té 
tota la informació, mentre que a la premsa se li 
filtren tota mena de documents acusatoris. L’acu-
sació es refereix a quan Laura Borràs presidia la 
Institució de les Lletres Catalanes, entitat que va 
deixar just en el moment en què es va convertir 
en diputada de JuntsXCat al Parlament de Cata-
lunya.
Qualsevol que hagi estat regidor d’un ajunta-
ment, per petit que sigui, sabrà que hi ha con-
tractes que pel seu import es poden atorgar sense 
el costós procés del concurs. Altres són idèntics 
d’any en any perquè responen a una mateixa fun-
ció i, si no s’aplica cap augment de preu, cada any 
es repeteix el mateix cost. 
Un jutjat de primera instància de Barcelona va 
començar a investigar Laura Borràs quan aques-
ta ja era diputada i, per tant, aforada. Tenir afo-
rament vol dir que pel càrrec et correspon un 
determinat nivell de tribunal. En el cas de Laura 
Borràs hauria d’haver estat el TSJC –un altre tri-
bunal que aquests dies té feina jutjant diputats 
independentistes- que és el que correspon als di-
putats al Parlament de Catalunya.
En obtenir la seva acta de diputada a Cortes en-
capçalant la llista de Barcelona de JuntsXCat, el 
cas de Laura Borràs va passar al Tribunal Supre-
mo que en un temps rècord ha activat la maqui-
nària judicial per inhabilitar-la. I també en un 
temps digne d’un Fórmula 1, el Congrés dels Di-
putats, presidit per la catalana Meritxell Batet, ha 
concedit el suplicatori que fa possible que sigui 
processada.
Fins aquí, i des del punt de vista d’una líder in-
dependentista catalana, tot seria normal dins de 
la situació de lawfare que patim, si no fos perquè 
les crítiques més ferotges contra Laura Borràs 
surten de les files d’altres formacions indepen-
dentistes catalanes, els portaveus de les quals no 
han esperat ni tan sols a escoltar les acusacions 
contra Borràs, per afanyar-se a exigir-li que ple-
gui de la política “i que netegi la seva imatge”.
Per interessos espuris hem tergiversat el princi-
pi de la presumpció d’innocència i ara és Laura 
Borràs qui, sense tenir tota la documentació dels 
presumptes delictes que se li atribueixen, ha de 
desmentir totes les acusacions “mas allá de toda 
duda”.
L’estat espanyol, governat per PSOE i Podemos, 
vol inhabilitar Laura Borràs perquè és indepen-
dentista i altres partits aplaudeixen la maniobra 
perquè ella els fa nosa.
Mirant el (c)odi penal espanyol, puc dir que amb 
la llei a la mà, no hi ha motius per condemnar 
Laura Borràs, ho digui un jutge, un magistrat, un 
policia o un tertulià. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

JOSEP M. CARRERAS

Lawfare
Notes al marge

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Aigua potable. Em sem-
bla totalment fora de 
lloc el triomfalisme 
amb què s’ha presentat 

l’acord de dotar d’aigua potable els 
pobles de la Baixa Segarra. Sem-
bla com si s’hagués assolit una fita 

difícil d’aconseguir quan en realitat les autoritats 
haurien de demanar perdó per la incompetència 
que ha suposat mantenir més de 4.000 habitants 
amb l’aigua contaminada a les aixetes de les cases 
durant més de 15 anys. 
Ha estat un cúmul de despropòsits que, al meu en-
tendre, culmina amb 
la solució faraònica 
de  portar l’aigua de 
l’Ebre, amb un cost 
elevadíssim i sense 
tenir en compte els 
recursos del territo-
ri. Primer es va dir 
que es portaria l’ai-
gua de l’Ebre, tot i 
ser cara i de qualitat 
molt baixa. Després 
es va canviar i es va 
anunciar amb bom-
bo i platerets que 
era millor dur-la des 
de Rialb. Així ho va 
anunciar l’aleshores conseller Josep Rull, el gran 
valedor d’aquest projecte. Ell mateix el va presen-
tar públicament com a solució per abastir des del 
canal Segarra-Garrigues 30 poblacions de quatre 
comarques i uns 75.000 habitants. Els somriures 
de les fotos varen sortir a tots els mitjans de co-
municació. 
Ara, sense que se’n coneguin les causes, s’ha can-
viat novament de projecte. L’ha signat el mateix 
president de la Generalitat a Santa Coloma en pre-
sència del conseller Damià Calvet i les autoritats 
locals i comarcals. Ni l’acte va ser anunciat ni es 
va donar cap informació pública. Amb la solució 
adoptada, haurem d’esperar cinc anys més per 
veure completat el projecte, que serà gestionat per 
l’ACA i les autoritats comarcals. Desconec ara ma-

teix quina intervenció hi tindran els ajuntaments, 
però no em sembla adient el to triomfalista que 
s’ha volgut donar a un fet que, més que “històric” 
ha estat una vergonya pel menyspreu que ha su-
posat a un dret bàsic i fonamental, reconegut per 
tots els organismes internacionals. Una mica de 
modèstia no aniria malament.

Igualtat. La visita dels reis d’Espanya a Catalunya 
ha estat vergonyant. Després de canviar dues ve-
gades de lloc de destinació (Barcelona i Figueres), 
finalment varen fer cap a Poblet. ¿Algú em pot 
dir per quins set sous l’extrema dreta de Vox, amb 

banderes espanyoles, 
varen poder accedir 
a les portes del recin-
te del monestir men-
tre que s’impedia el 
pas als centenars de 
persones que volien 
celebrar un acte de 
protesta a l’aparca-
ment exterior? ¿No 
tenim tots els ciu-
tadans els mateixos 
drets i un d’ells és el 
de manifestació pa-
cífica? ¿No és la po-
licia l’encarregada de 
vetllar pel seu com-

pliment? ¿Ningú donarà explicacions per aquest 
desgavell? Sembla evident que hi ha dos pesos i 
dues mesures a l’hora de valorar aquests drets, ara 
fins i tot per la mateixa policia de la Generalitat.

Corrupció. Sembla que el serial dels negocis bruts 
de l’emèrit no ha arribat al final. Serà interessant 
de veure quin tracte se li dona. És evident que sen-
se la justícia estrangera, els ciutadans espanyols 
haurien continuat en la inòpia informativa sobre 
un personatge mafiós, que s’ha aprofitat de la con-
dició d’inviolable i irresponsable que li reconeix 
la Constitució per omplir-se les butxaques. Si el 
cap d’estat fa això, no és estrany que Espanya sigui 
capdavantera a Europa quant a corrupció. No ani-
rà a judici. Per a quan la república? 
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

Tens una botiga, comerç o ets un autònom?
           Participa en el sorteig de 
Envia les teves dades a publicitat@veuanoia.cat 

(Nom, cognoms, telèfon i sector al qual et dediques), 
amb l’assumpte “PÀGINA LA VEU”.

El guanyador s’endurà una plana de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, valorada en 500€,

 totalment gratuïta 
a l’edició del 4 de setembre de 2020. 

Aquest sorteig està obert a les empreses, comerços, negocis o autònoms que operin dins l’àmbit de la Comarca de l’Anoia. En base al Reglament de Protecció de Dades (RGPD, UE 2016/679 
i altres actualitzacions) el participant queda informat que LA VEU podrà utilitzar les dades cedides per a realitzar actuacions comercials, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, en 
campanyes sectorials. En cap cas aquestes seran cedides a tercers. El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions podent exercir els drets que el RGPD 
atorga quant al tractament de les seves dades, adreçant la seva petició a publicitat@veuanoia.cat
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L’Anoia perd més d’un miler de llocs de treball des de l’inici 
de la pandèmia, i torna a disparar-se l’atur

Igualada

La comarca augmen-
ta en 1.667 el nombre 

d’aturats durant el 
confinament, un incre-
ment que es materia-

litza principalment als 
municipis de Carme, 

Jorba, Masquefa, Cape-
llades i Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a crisi originada a par-
tir del confinament ar-
rel de la pandèmia de la 

Covid-19 ha deixat una petja-
da sense precedents en l’acti-
vitat econòmica de l’Anoia. A 
30 de juny de 2020 la pobla-
ció ocupada de la demarcació 
és un -3,6% inferior a un any 
enrere, els llocs de treball un 
-3,5%, i els aturats registrats 
augmenten un 30,7%, en to-
tal, 9.045 aturats registrats. 
Aquesta és una de les princi-
pals conclusions de l’Informe 
territorial de la demarcació 
de Barcelona, una publicació 
elaborada per la Diputació 
de Barcelona i la Cambra de 
Barcelona que fa balanç de 
l’evolució econòmica de la de-
marcació. I que enguany, en 
la seva divuitena edició, ar-
ran de la greu crisi sanitària, 
econòmica i social provocada 
per la Covid-19 ha condicio-
nat el contingut de l’informe, 
retallant una part de la seva 
estructura sobre l’any 2019, i 
ampliant informació referent 
a l’any 2020.
L’estudi continua analitzant la 
major part d’informació refe-
rent a l’any 2019 per a la pro-
víncia i les seves comarques, i 
enguany es completa amb un 
monogràfic especial que ofe-
reix dades socioeconòmiques 
i un recull de propostes i me-
sures adoptades en el segon 
trimestre de l’any 2020 arrel 
de l’excepcional situació sani-
tària i econòmica (dades fins 
al 30 de juny de 2020). A més, 

El nombre d’ERTOs 
acumulats a la comarca 
entre el 22 de març i 30 
de juny és de 10.324 tre-

balladors (40,3% dels 
assalariats)

l’informe inclou altres dos 
monogràfics, més temàtics, 
un dedicat a la globalització i 
diversificació geogràfica dels 
mercats exteriors, i l’altre a 
l’economia del paisatge.

Una crisi distòpica 
i asimètrica
Tal com apunta l’estudi, aques-
ta crisi no se sembla a les an-
teriors que s’han produït a la 
província de Barcelona ni ar-
reu, ni en les seves arrels ni 
en l’anàlisi de les seves con-
seqüències, amb incerteses i 
nous instruments utilitzats 
per apaivagar-la. 
La crisi originada a partir 
del confinament arrel de la 
pandèmia de la Covid-19 
ha deixat una petjada sense 

precedents en l’activitat eco-
nòmica. Segons estimacions 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, el PIB del segon 
trimestre a Catalunya s’ha re-
duït un 16,3% respecte a l’an-
terior. Tanmateix, a mesura 
que avançaven les fases de de-
sescalada del confinament fins 
a la nova normalitat, la con-
tracció econòmica s’ha anat 
atenuant de forma intensa.
En concret, el que diu sobre 
l’Anoia l’esmentat informe de 
la Cambra de Comerç i la Di-
putació és el següent:
“Entre juny de 2020 i juny 
de 2019, la població ocupada 
resident de l’Anoia baixa un 
3,6%, vuit dècimes menys que
la mitjana de la demarcació 
(-4,4%), i augmenta un 30,7%
el nombre d’aturats registrats 
en el mateix període (provín-
cia 33,8%). 
En el cas dels llocs de treball de 
la comarca, la caiguda (-3,5%) 
ha estat 1,3 punts inferior a 
la mitjana provincial (-4,8%), 
destacant la diferencia entre el
treball assalariat (-4,4%) i l’au-
tònom (-0,4%). Entre març i 
juny del 2020 la comarca ha 
perdut més d’un un miler de 
llocs de treball.
Per municipis la població 
aturada augmenta interanual-
ment en gairebé tota la comar-
ca, destacant els increments de
Carme, Jorba, Masquefa, Ca-
pellades i Igualada. Pel que fa a 
la població ocupada resident a 
cada municipi, només Castell-
follit de Riubregós i Castellolí 
creixen, ressaltant les pèrdu-
es en Sant Martí Sesgueioles, 
Santa Margarida de Montbui, 
Calaf i Vilanova del Camí.

48.366 persones ocupades 
a la comarca
Segons l’informe, en el mes de 
juny passat hi havia a l’Anoia 
un total de 48.366 persones 
ocupades, un 3,6% menys res-
pecte el passat mes de febrer 
d’aquest any. 
Respecte els ERTO’s, encara hi 
havia 10.324 persones adscri-
tes a aquests expedients tem-
porals, i 11.445 persones que 
depenen de les diferents pres-
tacions existents. 
La taxa d’atur actual a l’Anoia 
és del 16%, la més alta de la 
província de Barcelona.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)



El centre ocuparà la 
darrera planta de l’edi-
fici Vivesa, propietat de 
l’Ajuntament després de 
l’operació amb Bonpreu

  IGUALADA  |  9Divendres, 24 de juliol de 2020

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l proper febrer del 
2021, estaran acabades 
les obres del centre tec-

nològic del tèxtil que tindrà la 
ciutat, l’lgualada Fashion&De-
sign Hub. Ocuparà la darrera 
planta de l’edifici de Vivesa, 
que el grup Bonpreu ha cedit 
a l’Ajuntament sense cap cost, 
dins dels acords presos en el 
seu moment per a la requali-
ficació dels terrenys per a fer 
possible la ubicació de l’hiper-
mercat. Per a convertir-lo en 
centre tecnològic d’acord amb 
la Fundació Fitex,  caldrà una 
inversió de 2 milions d’euros, 
que s’han aconseguit bàsica-
ment gràcies a ajuts europeus 
i de la Diputació.
Dimecres, es va fer una visita 
de les obres amb els mitjans 
de comunicació. La planta 
ocupa 1.500 metres quadrats, 
i compta amb sales de forma-
ció, showroom, sala de pre-
sentacions, una zona adminis-
trativa i una sala d’impressió 
digital. De moment, s’obrirà 
només la meitat de la planta.
L’alcalde Marc Castells deia 
dimecres que “aquest edi-
fici és la catedral del tèxtil 
d’Igualada, i gràcies a l’ope-
ració amb Bonpreu l’hem 
pogut recuperar. Fem ara un 
gran salt endavant, i, en bona 
part, gràcies a la col·labora-
ció publicoprivada”. 

El febrer s’acabaran les obres del centre tecnològic del tèxtil a 
l’edifici Vivesa, l’Igualada Fashion&Design Hub

Èxit de les mascaretes 
de Fitex
El director de Fitex (Fun-
dació Privada per a la Inno-
vació Tèxtil), David Garcia, 
posava en valor les iniciatives 
i els projectes que l’Igualada 
Fashion&Design Hub ja està 
impulsant i han posat com a 
exemple el model de masca-
reta higiènica homologada 
de Fitex. Les màscares es fa-
bricaran íntegrament a Igua-
lada i es comercialitzaran al 
wwww.087locallab.com. Di-
verses empreses del territori 
estan aprofitant els coneixe-
ments d’aquesta investigació 
per desenvolupar productes 
propis o per a tercers, gene-
rant nova activitat econòmica 
a la comarca. La intenció, des-
prés assolir aquesta primera 
fita, és seguir treballant per a 
la millora del producte i fer un 
model apte per a entorns sani-
taris.
Aquest és només un exemple 
de la llarga llista de projectes 
que ara mateix té en marxa 
Fitex, participada per la patro-
nal Fagepi, i que pretén ampli-
ar quan es traslladi a l’edifici 

Vivesa. Fitex ha tret profit dels 
recursos del Pla d’Especialit-
zació Competitiu Territorial 
(PECT) liderat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i participat 
per Fitexi el Clúster Català de 
la Moda. 
La col·laboració públic-priva-
da ha estat intensa i els darrers 
anys s’han aconseguit altres 
resultats importants, com 
l’aprovació de la Comunitat 
Indústries del disseny, amb 
ajuts per a empreses i entitats 
de la comarca de l’Anoia per 
valor d’1.583.898 € que han 
arribat a empreses dels sectors 
tèxtil i blanquers per a inno-
var en sostenibilitat aplicada a 
processos industrials, o el Pro-
jecte Intertex, a través del qual 
s’ha aconseguit de la Unió 
Europea un total de 731.114 
€ per a la internacionalització 
de les pimes del sector tèxtil i 
moda amb altres territoris de 
França, Portugal i València. 

40% de baixada de vendes en 
el sector tèxtil d’Igualada
Malauradament, no tot són 
bones notícies. El sector 
tèxtil de la ciutat i comar-
ca, va apuntar Garcia, ho 
està passant molt malament 
com a conseqüència de la 
Covid-19. “Segurament aca-
barem l’any amb un 40% 
de baixada en el volum de 
vendes, i està clar que ne-

cessitarem ajuda d’on calgui, 
però igualment cal donar un 
missatge d’esperança en que 
mica en mica ens recupera-
rem d’aquesta situació”.
El director de Fitex també 
demanava que l’administra-

ció “es plantegi preservar les 
cadenes de valor dels produc-
tes de proximitat”, i recordava 
que, abans de la pandèmia, 
“el 99% de les mascaretes que 
s’utilitzaven a Catalunya eren 
d’importació”. 
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Els ajuts, per als qui van 
ser obligats a tancar o 
per als qui han perdut 
un 70% de facturació, 

seran de 1.500 i 1.000€, 
respectivament

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls alcaldes de la Conca 
d’Òdena han presentat 
aquest dimecres els de-

talls dels ajuts a la reactivació 
comercial que la MICOD ges-
tionarà arran de la subvenció 
concedida pel Departament 
d’Empresa de la Generalitat, 
en el marc del paquet de me-
sures específiques per dina-
mitzar l’economia de la zona, 
especialment castigada per la 
pandèmia.
L’alcalde d’Igualada i president 
de la MICOD, Marc Castells, 
ha explicat que es tracta de 
subvencions directes a les qual 
poden optar els titulars dels 
establiments que van haver de 
tancar arran del que establia 
el Reial Decret de declaració 
de l’estat d’alarma, que poden 
rebre un ajut de 1.500 euros, 
i els d’aquells que, a pesar de 
no veure suspesa la seva acti-
vitat han patit una disminució 
de la seva facturació del com a 
mínim el 70% en relació amb 
l’any 2019. Aquests últims re-
bran un ajut de 1.000 euros.
Les persones o empreses que 
estiguin interessades a rebre 
l’ajut podran presentar la cor-
responent sol·licitud a través 

Ja es poden demanar els ajuts 
directes per als comerciants

Les aigües residuals de 
la Conca, sota control 
per seguir la Covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern ha creat un 
grup de de segui-
ment impulsat per 

l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) amb l’objectiu 
d’identificar la possible pre-
sència del coronavirus en 
diverses estacions depura-
dores de les comarques ca-
talanes a partir de l’anàlisi de 
les aigües residuals.
Aquesta iniciativa, amb una 
inversió inicial d’uns 400.000 
euros, comprèn controls set-
manals i quinzenals en 56 
depuradores catalanes, que 
tracten el 80% de les aigües 
residuals. Es tracta d’un eina 
complementària per al depar-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Ajuntaments de la 
Conca d’Òdena han 
anunciat aquest di-

mecres que no descarten su-
mar-se a la denúncia que s’ha 
plantejat tirar endavant la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) per la manca de solu-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Parlament ja té sobre 
la taula una proposició 
de llei per regular el 

preu dels lloguers a Catalunya. 
El Departament de Justícia i el 
Sindicat de Llogaters han acor-
dat un esborrany de normativa 
a través de l’aplicació del codi 
civil que preveu frenar l’incre-
ment de preus, i que compta 
amb el suport d’ERC, JxCat, els 
comuns i la CUP. És a dir, una 
majoria suficient perquè sigui 
aprovada al Parlament. En els 
darrers dies, però, Junts per 
Catalunya ha presentat algunes 
esmenes.
El Sindicat de Llogaters ha 
presentat la mesura a les por-
tes del Parlament i ha presen-
tat els principals aspectes de 
la proposició. El principal és 
que, a partir del moment en 
què s’aprovi, qualsevol nou 
contracte d’arrendament -si-
gui amb el mateix llogater o 
un de diferent- no podrà tenir 
un preu superior a l’anterior. A 

de la plataforma e-tràmits de 
l’Ajuntament del municipi 
on estigui ubicat el seu esta-
bliment. Els consistoris de la 
Conca d’Òdena han treballat 
de manera conjunta per agi-
litar els procediments i els 
terminis de la tramitació per 
tal que se’n pugui beneficiar 
al més aviat possible el ma-

jor nombre possible d’establi-
ments. 
Castells, ha destacat en aquest 
sentit que “hem fet una pe-
tita revolució dins del món 
de l’administració”, ja que 
els interessats a rebre l’ajut 
només hauran de presentar 
una declaració responsable i 
les dades bancàries per po-
der rebre l’ingrés. El termini 
per fer la sol·licitud s’obre 
dilluns que ve i finalitza el 
15 de setembre.
Es calcula que en el conjunt 
de la Conca d’Òdena hi ha un 
miler d’establiments que es 
poden beneficiar d’aquestes 
subvencions directes.

Els alcaldes tampoc descarten la via jurídica 
en el cas dels treballadors de fora de la Conca

cions pels empleats de fora de 
la Conca d’Òdena que no van 
poder accedir a treballar du-
rant el confinament perime-
tral. L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha dit que és una 
“vergonya” i un “escàndol” 
que encara no s’hagi resolt la 
situació i creu que “s’estan vul-
nerat els drets inalienables” 

d’aquests treballadors. Castells 
ha dit que “s’ha de trobar una 
solució a aquest problema i, si 
no és així, valorarem quin és el 
següent pas a fer, però no po-
dem descartar res”.
Recordem que, si bé va acon-
seguir-se -no sense fer mol-
tíssimes gestions- protegir 
als treballadors residents a la 
Conca que no podien anar a 
treballar a fora, no va passar el 
mateix amb la situació inver-
sa, que afecta molta gent de la 
comarca. Teòricament, aquest 
era un dels punts de l’acord 
d’ERC amb el PSOE per a vo-
tar la darrera pròrroga de l’es-
tat d’alarma, però fins avui no 
hi ha cap novetat.

tament de Salut en el control i 
seguiment de la pandèmia. 34 
depuradores urbanes es con-
trolaran setmanalment durant 
tot el període, 3 es revisaran a 
l’estiu, 3 a l’hivern i les 16 res-
tants cada 15 dies.
L’objectiu d’aquest projecte és 
detectar la possible presència 
de gens i observar-ne l’evolució 
a cada planta, atès que s’ha de-
mostrat la capacitat de detectar 
ARN de SARS-CoV-2 en les 
aigües residuals entre sis i vint-
i-un dies abans que es diagnos-
tiquin els primers casos.
De l’Anoia, l’estació depura-
dora que s’ha escollit és la de 
Vilanova del Camí, que recull 
les aigües residuals de tota la 
Conca d’Òdena.

La llei per regular el 
preu dels lloguers 
afectarà a Igualada

més, haurà de limitar l’import 
de les quotes a l’import mitjà 
per cada zona que preveu l’ín-
dex de preus de la Generalitat. 
Els propietaris dels pisos d’obra 
nova estaran exempts d’aplicar 
la norma durant els primers 
tres anys. Una excepció que, 
segons el Sindicat, ha estat in-
corporada a la proposició a 
petició de la Generalitat amb 
la intenció de no perjudicar el 
sector immobiliari. També es-
taran exempts de la regulació 
els pisos on s’hagin de fer grans 
obres de rehabilitació.
Està previst que la normati-
va s’apliqui als 60 municipis 
amb un mercat de lloguer més 
“tens”, entre ells el d’Igualada. 
Segons els càlculs del sindicat, 
més de cinc milions de perso-
nes podran beneficiar-se de la 
mesura. Al cap d’un any d’apro-
vació de la llei, els ajuntaments 
tindran capacitat per decidir 
si apliquen la normativa o no. 
L’únic que ho podrà decidir de 
manera independent serà Bar-
celona, mentre que els altres 
ho hauran de fer de manera 
concertada amb l’Àrea Metro-
politana de Barcelona o la Ge-
neralitat. La llei incorpora un 
règim sancionador a partir del 
que està previst a la llei d’habi-
tatge del 2007. Les infraccions 
lleus es podran castigar amb 
multes de 3.000 a 9.000 euros, 
i les greus amb sancions de 
9.000 a 90.000.  

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Av. Països Catalans, 28
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E l passat dimecres es va 
presentar per video-
conferència el procés 

del Pla Territorial del Penedès.  
Hi participaren al voltant de 
170 persones, ja que les ex-
pectatives que havia aixecat 
eren molt altes. Agustí Serra, 
secretari de l’Agenda Urbana i 
Territori, va explicar que no és 
cert que s’hagi tardat deu anys 
en endegar aquest projecte, ja 
que el territori ja està plani-
ficat, malgrat avui pertany a 
tres àrees diferents, El Barce-
lonès, la Catalunya Central i el 
de Tarragona. Va explicar que 
s’hauria pogut fer un refós del 
que ja es contemplava en cada 
comarca, però s’ha optat per 
fer un Pla nou i adaptar-lo a 
les necessitats que es preveuen 
al territori amb l’horitzó del 
2038.
Josep Armengol, sub-director 
general d’Acció Territorial, va 
explicar els eixos que es con-
templen, ja que l’espai de la 
Vegueria s’ha d’incardinar 
també en l’entorn català, euro-
peu i planetari. Així va indicar 
que es planteja reduir l’ús del 
sol i tenir en compte el tema 
energètic, reciclatge d’espais 
que han quedat obsolets, el 
sol agrícola estratègic, el pai-
satge i l’ús social del territori. 
Així va explicar com es pretén 
tractar l’àmbit agrícola, els es-
pais morts i els espais d’opor-
tunitat. Es va dir que el 12% 
de l’espai de la vegueria ja està 
classificat (el segon més im-
portant de Catalunya) i es va 
endinsar en explicar les infra-
estructures tan de carreteres 
com ferroviàries que han de 
condicionar el territori.
Mentre es feia la presentació 

Avança el Pla Territorial Parcial 
del Penedès, que inclou l’Anoia

Sant Jaume Sesoliveres 
viurà una Festa Major 
solidària 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n un any especialment 
dur per tothom per 
l’excepcionalitat de 

viure la pandèmia de la co-
vid19, la Junta de Veïns del 
Barri de Sant Jaume Sesolive-
res ha fet un replantejament 
de les seves festes del barri.
Desprès de parlar amb diver-
sos veïns i veïnes la junta de 
l’Associació ha copsat que el 
sentiment col·lectiu del barri 
és que enguany no és un any 
de grans celebracions i que cal 
fer costat a la gent que ha patit 
i que encara pateix.
Més que mai, cal respectar 
la feina dels sanitaris que es 
troben al capdavant frenant 
l’avenç d’un virus atroç, i faci-
litar les coses als responsables 
que des del seus àmbits pro-
fessionals estan batallant per 
pal·liar els efectes tan grans 
provocats per la pandèmia.

Donació a Càritas
Els organitzadors han deixat 
de banda el tradicional ball 
amb sopar a la fresca, les ac-
tivitats infantils, la Missa de 
Sant Jaume amb el vermut del 
diumenge a peu de l’ermita. I 
la nit del rom cremat al so de 
les havaneres. Actes que fins al 
darrer moment han estat tre-
ballant amb el departament 
de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada per encertar amb la 
forma de com dur-los a terme.
Tot i així, a l’adversitat cal po-
sar-hi bona cara i els veïns no 

es podien anar fent xats amb 
comentaris i preguntes. Pablo 
Garcia, de la Sub-direcció Ge-
neral de Participació Ciutada-
na, Arcmediació, va explicar 
com seria el procés participa-
tiu, per millorar i enriquir el 
Pla en el que ja es porta molt 
temps treballant. Va dir que 
tothom pot accedir a aquest 
avantprojecte i que convé que 
les propostes i comentaris es 
facin des del coneixement i no 
només en les opinions. Alguns 
dels assistents a la sala digital 
ja varen expressar el seu des-
contentament amb alguns 
dels plantejaments, inclús al-
guns amb els paràmetres que 
es consideren inamovibles, la 
qual cosa fa preveure que serà 
un procés complex. En algun 
comentari ja s’indicava que hi  
haurà contestació al carrer si 
no es tenen en compte els seus 
plantejaments.

Dos anys de procés
Es va respondre a una sèrie de 
preguntes, que es van intentar 
agrupar per blocs. El procés, 
si tot va normal, pot durar uns 
dos anys, sent els propers me-
sos, fins la tardor, quan es po-
dran fer les aportacions dels 

ciutadans. Després ja s’inicia-
rà el redactat tècnic i el calen-
dari establert per la llei, amb 
els períodes d’exposició al pú-
blic pertinents.
Una de les preguntes va ser 
com es compatibilitzaria 
aquest pla amb el ja endegat de 
la Conca d’Òdena i si un pro-
cés tan llarg podria paralitzar 
el territori durant dos anys o si 
això faria que els alcaldes ini-
ciessin una cursa per arreglar 
els seus municipis abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Pla. 
Josep Armengol i Agustí Serra 
van explicar que aquest és un 
projecte per a tots en resposta 
a un comentari on un dels as-
sistents deia que “nosaltres no 
estem d’hòsties” i que, a més 
de parlar d’un pla d’ordenació 
urbana, calia parlar d’un mo-
del de societat. Que tot es fa i 
es farà amb respecte de les lleis 
i que el procés participatiu no 
és un procés referendari.
La sessió es va allargar més 
del previst inicialment i Xa-
vier Carbonell i Mar Fabrega 
van intentar conduir la sessió 
de manera ordenada i van 
explicar com s’iniciaran els 
treballs per grup de treball i 
comissions. 

es quedaran sense actes, raó 
per la qual els organitzadors 
han adaptat el programa al 
context actual i proposen viu-
re una festa major solidària. 
Un dels actes porta per nom 
“Junts plantem cara al corona-
virus” on part del pressupost 
de la festa major del barri s’ha 
destinat a Càritas Diocesana, 
entitat que fa front a la greu 
situació que es troben molts 
dels nostres conciutadans que 
pateixen de manera més seve-
ra aquesta pandèmia. 
Els veïns podran gaudir el dis-
sabte a la tarda de la conferèn-
cia virtual “L’ermita de Sant 
Jaume i l’origen d’Igualada” a 
càrrec de Pere-Jaume Ferrer. I 
Diumenge es durà a terme la 
missa de Sant Jaume però no a 
l’ermita del S.X, sinó a la Basí-
lica de Santa María d’Igualada 
on es poden garantir les mesu-
res de prevenció i higiene. La 
Missa serà presidida per Mn. 
Eduard Flores i es farà una 
donació de 50 goigs de Sant 
Jaume Sesoliveres a la parrò-
quia, editats pels Gogistes Pe-
nedesencs.
Com a record commemoratiu 
s’ha editat una litografia de 
l’Ermita amb un tiratge de 150
exemplars, dels quals l’autor 
Antoni Sagarra ha firmat i 
numerat 75, i que es reparti-
ran entre les veïnes i veïns del 
barri, així com a diverses per-
sonalitats de la nostra ciutat, 
amb un missatge d’ànims per 
afrontar junts la lluita contra 
el SARS-COV2.
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Són sessions d’una hora 
conduïdes per profes-
sionals de la comarca: 
30 minuts de gimnàs-
tica suau i 30 minuts 
d’exercicis de major 

intensitat
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E squerra Republicana 
d’Igualada assegura 
que els microcrèdits 

que l’ajuntament d’Igualada 
va oferir als comerciants de la 
ciutat “no han funcionat gens” 
ja que de la partida prevista 
per donar aquests microcrè-
dits era de 150.000€ i n’han 
sobrat 128.000€ i, per tant, 
“això vol dir que pràcticament 
ningú ho ha demanat”. Defen-
sen que des del seu grup ja van 
advertir al govern que no era 
la mesura que ara necessiten 
els comerciants ja que es trac-
tava de crèdits i no d’ajudes 
directes i tampoc “estaven ben 
definits ja que ja l’objecte per 
demanar-los era massa limi-
tat”.
Els republicans demanen 
“mesures econòmiques útils” 
per reactivar l’economia i no 
només “anuncis de propagan-
da que després no tenen cap 
mena d’utilitat per a aquelles 
persones que realment ho ne-
cessiten i estan en una situació 
d’urgència”. En aquest sen-
tit ERC explica que “ja vam 
manifestar els nostres dubtes 
davant d’aquests microcrè-
dits de l’ajuntament ja que ni 
les condicions ni les finalitats 
d’aquests microcrèdits s’adap-
taven a les necessitats que te-
nen els comerços arran de la 
crisi del coronavirus” i asse-
guren que “molts ajuntaments 

Esquerra diu que els 
microcrèdits per al 
comerç “no funcionen”

Canal Taronja emetrà aquest estiu 
més sessions de gimnàstica per a 
gent gran, d’acord amb el Consell
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia i Canal Taron-
ja Anoia van iniciar 

l’emissió, la passada primave-
ra i coincidint amb el confi-
nament, de diferents sessions 
de gimnàstica televisada, amb 
exercicis assequibles per tot-
hom, però pensats molt espe-
cialment per a facilitar l’activi-
tat física de les persones grans 
en un moment de molt poca 
activitat i mobilitat.
Vista la bona acollida que ha 
tingut la iniciativa, aquest es-
tiu es mantindran aquestes 
emissions, incorporant noves 
sessions i exercicis. Tenen una 
hora de durada i es poden se-
guir en obert, els dimarts i els 
dijous d’11 a 12h, a través de 
Canal Taronja. 30 minuts de 
gimnàstica suau i els altres 30 
minuts dedicats a exercicis de 
major intensitat, conduïts per 
la professional Isabel Gallego.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat Pro Vegueria 
Penedès informa que 
els grups parlamentaris 

de Junts per Catalunya, ERC, 
Comuns, PSC i la CUP -tots 
menys PP i Ciutadans-  han 
entrat al Parlament una Pro-
posta de resolució per impul-
sar l’acció política i de govern 
en el desplegament de la Ve-
gueria, i que ha estat tramita-
da amb caràcter d’urgència. 
La Proposta de resolució diu:
El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:
• Que convoqui en el termini 
màxim d’un mes als alcaldes/

similars a Igualada porten 
mesos aplicant mesures eco-
nòmiques útils per a comer-
ços, autònoms i petites i mit-
janes empreses” mentre que 
a Igualada “encara no s’ha fet 
res i ni tan sols sabem encara 
quina partida final pressupos-
tària de fons propis de l’Ajun-
tament es destinarà en ajudes 
econòmiques per reactivar 
l’economia”.
Segons ERC, “l’ajuntament fa 
molt tard i més enllà de pro-
paganda política no ha fet res” 
i troben un contrasentit que 
Igualada sigui “la ciutat mit-
jana amb els impostos més 
alts de Catalunya, amb un IBI 
disparat però ara que és l’hora 
d’ajudar a la gent que més ho 
necessita l’ajuntament sembla 
que miri cap a una altra ban-
da”.
ERC continua demanant alho-
ra “més consens” i que “el go-
vern escolti més” perquè no 
torni a presentar una mesu-
ra com la dels microcrèdits 
que “no ha funcionat” i fi-
nalment demanen “més con-
sens, més diàleg i sobretot 
més pro activitat per adap-
tar els pressupostos munici-
pals a les noves necessitats 
d’Igualada. La ciutat no pot 
esperar més i calen ja mesu-
res econòmiques que ajudin 
al teixit econòmic, comercial 
i empresarial de la ciutat” ja 
que “si fem tard ho pagarem 
molt car”.

La iniciativa compta també 
amb el suport dels ajunta-
ments de Calaf, el Bruc, Els 
Hostalets de Pierola, Iguala-
da, La Pobla de Claramunt, La 
Torre de Claramunt, Masque-
fa, Piera, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui i 
Vilanova del Camí.

Entra al Parlament una 
proposta per desplegar 
la Vegueria Penedès

esses del Vendrell, Igualada, 
Vilanova i la Geltrú i Vilafran-
ca del Penedès, i als presidents/
tes dels Consells Comarcals de 
l’Alt Penedès, l’Anoia, del Baix 
Penedès i el Garraf, per proce-
dir a consensuar la distribució 
dels diversos departaments en-
tre les quatre capitals, i aprovar 
un calendari que el faci viable 
en el mínim temps possible.
El seguiment d’aquestes accions 
es farà per part dels Alcaldes de 
les quatre Capitals Comarcals i 
els Presidents dels quatre Con-
sells Comarcals de la Vegueria 
de manera coordinada amb el 
Parlament de Catalunya i el 
Govern de la Generalitat.

PRÉSSEC
DE la fortesa

Tasta’l,

és únic!

TOTS ELS DIUMENGES D’ESTIU
HORARI: DE 9 A 14 HORES
LLOC: Av. Ctra. d’Igualada, davant del nou CAP

MERCAT DE LA
FRUITA DOLÇA 
A PIERA



Vivim dies molt intensos i una situació que mai no ens hauríem imaginat. Ens 
cal sobretot molta precaució i seguir totes les recomanacions per no tirar enrere 
ara que començàvem a reactivar-nos; especialment en el sector turístic, un dels 
més sensibles a aquesta afectació.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Grifols compra centres de plasma a Montreal i Estats Units.
L’empresa busca enfortir la seva presència al Canadà i inverteix 460 
milions de dòlars en reforçar la seva presència al continent americà

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“ Cal el canvi del creixement de la dicta-
dura basat en la indústria automobilísti-

ca, la construcció i el turisme”

economia i empresa Espai patrocinat per
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Despeses hipotecàries: què acaba de 
sentenciar el TJUE  

Lidia Olivenza
LOR Advocats especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com

Les controvèrsies i dubtes ju·
rídics entorn a qui correspon 
pagar les depeses derivades 
de la constitució i cancel·lació 

d’un préstec hipotecari, quan el con·
tractant és un consumidor que aporta 
com a garantia el seu habitatge habitu·
al, han estat freqüents des de la famosa 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 
de desembre de 2015. 
Aquesta Sentència resol una acció col·
lectiva i les declara abusives però no re·
sol sobre els efectes econòmics restitu·
toris, el que ha donat lloc a disparitat de 
criteris en les Audiències Provincials. 
D’aquesta manera, algunes audiències 
obligaven al banc a retornar totes les 
despeses (de notaria, registre i gestoria) 
menys l’impost d’actes jurídics docu·
mentats (de quantia més elevada), d’al·
tres, la majoria, imposava un criteri sa·
lomònic, repartint·les per meitat entre 
entitat financera/consumidor. Aquest 
últim criteri és el que el Tribunal Su·
prem va sentar com a jurisprudència 
en vàries sentències de principis de 
2018. La disparitat també s’ha donat en 
quant a considerar abusiva o no la co·
missió d’obertura que els bancs cobren 
quan es contracta un préstec d’aquestes 
característiques. 
La Sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) del passat 
16 de juliol resol aquestes qüestions 
però torna a dir, perquè no pot ser d’al·
tra manera, que el control d’aquestes 
clàusules correspon fer·lo cas per cas 
als tribunals nacionals. Si que dóna, 
des del meu punt de vista uns criteris 
clars, que passo a exposar en llenguatge 
menys tècnic possible, per millor com·
prensió: 
1. Primera qüestió: Efectes restituto·
ris. La nul·litat d’una clàusula de des·
peses comporta la devolució del que 
s’ha cobrat indegudament en ser apli·
cada, llevat que en defecte de clàusula 
el Dret intern imposi al consumidor 

el pagament de la totalitat o part de la 
despesa (és el que passa amb l’impost 
d’actes jurídics documentats abans de 
l’aprovació de la Llei 5/2019 de 15 de 
març reguladora del contracte de crè·
dit immobiliari, per això al banc no 
se’l condemna a tornar·lo). 2. Segona 
qüestió: La comissió d’obertura pot 
ser abusiva. La comissió d’obertura és 
susceptible de control de transparència 
encara que es consideri que formi part 
de l’objecte principal del contracte (del 
preu del contracte). 3. Tercera qüestió: 
La clàusula que imposa la comissió 
d’obertura pot ser contrària a la bona 
fe contractual i causar desequilibri con·
tractual. Segons el Tribunal de Luxem·
burg això passarà si l’entitat financera 
no demostra que aquesta comissió res·
pon a serveis efectivament prestats i a 
despeses que el contracte li hagi ocasio·
nat i afegeix que en correspon al tribu·
nal nacional la comprovació. 4. Quarta 
qüestió: Prescripció. El Tribunal manté 
que no és contrari a la Directiva 93/13 
establir uns terminis de prescripció a 
l’acció de nul·litat però afegeix que la 
duració o el moment en que comencin 
a comptar no poden fer impossible a la 
pràctica o excessivament difícil que el 
consumidor pugui exercitar l’acció de 
restitució. Missatge clar, al meu parer, a 
aquells tribunals (entre ells l’Audiència 
de Barcelona) que apliquen el termini 
de prescripció de 10 anys del Codi Civil 
Català des de la celebració del contrac·
te. 5. Cinquena qüestió: Costes. El Tri·
bunal considera contrari a la Directiva 
que en cas de declaració de nul·litat de 
la clàusula abusiva amb efectes resti·
tutoris parcials no s’imposin les costes 
processals a l’entitat financera. 
Aquesta és la decisió del Tribunal de 
Luxemburg, vinculant segons el Tractat 
Fundacional de la Unió Europea i que 
d’acord amb el principi de primacia del 
Dret de la Unió els jutges nacionals es·
tan obligats a aplicar i a respectar.  

“Cada temporer encarna una història, amb somnis i aspiracions, amb 
pors i frustracions, que tenen en comú la dificultat de (sobre)viure en 
terra hostil”.

En “El País” de 30 de juny en 
un mapa virtual hi ha tots 
els municipis d’Espanya,  
clicant damunt de cadascun  

d’ells t’indica la diferència del deute 
per càpita del 2019 al 2012. Aquest 
deute s’ha reduït dràsticament.
La  crisi del 2008 va comportar que 
el 2012 entrés en vigor la “Ley de Es·
tabilidad Presupuestaria y Financie·
ra” imposada per Brussel·les,  a on es 
fixen uns nivells màxims de deute i 
dèficit per les Administracions, i un 
sostre pel damunt del qual no es pot 
gastar, i  ha comportat que els ens 
municipals rebaixin el deute. 
Com a detall a la Conca d’Òdena te·
nim que Igualada ha rebaixat el deu·
te en 600 € per càpita, quedant en 
862 €, amb un deute total  de 44.440 
m.€  (39.967 habitants).
Vilanova del Camí l’ha rebaixat en 
77 €, quedant en 270 €  per càpita, 
amb un total de 3.359 m.€  (12.458 
habitants). 
Sta. Margarida de Montbui  l’ha re·
baixat en 332 €, quedant en 37 € per 
càpita, amb un deute total de 369 
m.€ (9.980 habitants).
I Òdena, l’excepció, l’ha augmentat 
en 136 €, quedant en 500 € per cà·
pita, amb un deute total 1.820 m.€   
(3.643 h). (Font: datosmacro.com)
En la crisi actual els fets van demos·
trant que l’estat espanyol no té ni un 
“duro”: ERTOs que no es cobren, 
ajudes a les pimes, autònoms que  re·
sulten ser crèdits dels bancs avalats 
per l’ICO... De la caixa en efectiu 
ben poca cosa en surt. Ens tornem a 
trobar com el 2008, que Espanya ha 
de tornar a demanar diners als socis 
europeus.
D’aquí  que el president de l’estat es·
panyol, Pedro Sánchez,  faci mans i 
mànigues davant de la Sra. Merkel 
perquè els països rics d’Europa aflui·
xin els 750.000 mil milions  d’euros 

a fons perdut ·deute comunitari· 
per pal·liar la crisi i, d’aquests, que 
140.000 mm vinguin cap aquí. Òb·
viament hi haurà contrapartides i les 
administracions hauran de reduir 
altra vegada el seu dèficit.
En termes col·loquials això és dema·
nar caritat, i el que la dóna, de vega·
des, abans de dar·la, li diu al captai·
re: “No t’ho mal gastaràs pas, oi?”, i 
aquest és el problema que els països 
rics plantegen per lliurar el capital 
esmentat: en què es gastaran?
Si es fan aquesta pregunta és perquè 
alguna raó tenen: aeroports fantas·
magòrics, autopistes inútils, atur  
jove desbocat, industria desfasada,  
baix rendiment, excés de funciona·
riat, excessiva burocràcia,  corrupció 
als més alts nivells...
Com que és la segona vegada que en·
sopeguem amb la mateixa pedra  en 
poc temps,  és obvi que en el context 
econòmic alguna cosa ens falla. Cal el 
canvi del creixement de la dictadura 
basat en la indústria automobilística, 
la construcció i el turisme. En la pri·
mera estem a mans de les multinaci·
onals que ens fan ballar de la manera 
que volen, en la segona  a mans dels 
especuladors i fons voltors, i el turis·
me està “tocat” entre la COVID·19 i 
la sostenibilitat del planeta.
El “Marc Financer Plurianual 2021·
20272” de la Unió Europea brinda el 
canvi que cal aprofitar,  així com el 
pla de recuperació per Europa que 
uneix  el potencial pressupostari de 
la Unió.  Andreu Mas ·Colell i Emi·
liano López Atxurra donen 10 pro·
postes a “El País” per l’oportunitat 
única que es presenta a Espanya per 
una reindustrialització intel·ligent i 
deixar de ser una economia de baixa 
productivitat. 
Cal, doncs, que els ens municipals, 
per la part que els toca, en prenguin 
bona nota.   

  

Josep Soriguera
Advocat. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera@icab.cat

“Aquesta Sentència resol una acció col-
lectiva i les declara abusives però no resol 
sobre els efectes econòmics restitutoris”



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#123 Roger Soler Bou

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Casal Popular Igd @El_Foment

Miquel Adam @SubalQuinina

Isabel Casas @LLEGIM

Pere Camps Oviedo @camps_oviedo

Ajuntament de Masquefa @AjMasquefa

ADF El Bruc @ADFElBruc

Pau Corcelles @paucorcelles

“Reflexes en femení” és una iniciativa del Cen-
tre de Noves Oportunitats d’AMPANS que vol 
fer un reconeixement a les dones del seu entorn 
més proper. 
Aquest dijous 23 a partir de les 7 de la tarda pre-
sentem l’exposició fotogràfica. Us hi esperem!

La @txellfeixas ha vingut des de Beirut i avui 
juga a casa, a Igualada, per parlar de #Donesva-
lentes. És un luxe. Serveixen els llibres la llibre-
ria Llegim... Que aquesta matinada ha vist com 
és cremava el seu magatzem... Força i ànims!

Demà nit de llibres i flors i llibres per-FUMATS. 
Donades les circumstàncies de l’incendi al nos-
tre magatzem, per amor als llibres a la lectura i a 
tots i totes vosaltres intentarem tenir una parada 
el més digna possible US Hi ESPEREM AMB 
UN SOMRIURE SOTA LA MASCARETA.

Cine Club Igualada, celebra el seu 40è aniversari 
amb Cinema a la Fresca al pati del @AteneuI-
gualadi. Una programació extraordinària tots 
els dimarts de juliol. Avui, una gran comèdia 
dels 80s. Gran banda sonora

Avui hem donat el tret de sortida a la #Festa-
MajorMasquefa2020 amb el repic de campanes, 
l’ofici solemne, l’ofrena del ram de la geganta a 
Santa Magdalena i les figures de festa.

Per commemorar els 5 anys de l’incendi d’Òde-
na, l’ADF El Bruc ha organitzat un acte institu-
cional el pròxim dia 24 de juliol 2020 a les 19h. 
Degut el covid19 l’aforament quedarà limitat i 
respectant les mesures de seguretat. Estem se-
gurs que serà tot un èxit! 

No serà Sant Jordi com volíem però què carai, 
bon Sant Jordi de Juliol!!! Ah! i si passeu pel pas-
seig a Igualada podeu comprar el ” Força, equili-
bri, valor i seny i... Moixiganguers”

www.veuanoia.cat

2 31 Igualada tindrà Festa Major Oriol Junqueras visita l’Anoia en 
el primer cap de setmana fora de 
la presó

Un camioner ferit lleu en bolcar a 
la rotonda del Centre d’Innovació 
Anoia de Vilanova

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

    Òmnium Cultural Anoia                                                  

@omniumanoia

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Sóc el Roger Soler Bou. Igualadí de naixement 
i touenc d’adopció. Pare de tres i de moltes 
idees algunes fetes projecte com instint.net o 
inoxidats.com. President de Grallers d’Igualada, 
vocal de la UECANOIA, dels adults del Teatre 
Nu, organitzador de la Tuga Trail, l’Esquiador 
i la Panna. Quan em queda una mica de temps 
intento córrer per la muntanya que m’apassiona 
(la muntanya, no córrer). M’agrada també la 
conyeta, la comunicació i la cuina.

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

Igualada dins del Top20 mundial de les ciutats 
amb millor qualitat de vida segons el  rànquing 
Mercer. Utòpic?

 
Festival de Llegendes de Catalunya 

                 @dellegendescat
          

  
Cutxibiri

              @cutxibiri
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Montse Montaña, Jordi Cuadras, Irene Gil i Quim Roca, al Parlament .REDACCIÓ / LA VEU 

E l President d’ERC Oriol 
Junqueras, pres polític 
condemnat a 12 anys 

de presó, just després d’obtenir 
el tercer grau i sortir divendres 
de permís de la presó, va voler 
venir a la comarca de l’Anoia al 
ser el territori més afectat per 
la crisi del coronavirus.
Junqueras, tot sortir de la presó 
de Lledoners, va dirigir-se a un 
local d’Òdena, perquè, segons 
va indicar, “l’Anoia i concre-
tament la Conca d’Òdena va 
ser el territori més afectat per 
la crisi del coronavirus i volia 
mostrar el meu suport i escalf a 
tots els veïns i veïnes”. Junque-
ras es va reunir amb diversos 
representants locals de la co-

Junqueras surt de la presó... 
i directament se’n va a Òdena

El Parlament demana 
que comencin les obres 
del SOC a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a resolució que Igualada 
Som-hi va tramitar al 
Parlament de Catalunya 

per aconseguir que s’iniciïn les 
obres de les noves oficines del 
SOC, ha quedat aprovada. Els 
grups parlamentaris van de-
batre la qüestió a la Comissió 
del Departament d’Afers So-
cials i Treball i van validar la 
demanda d’Igualada Som-hi 
amb el vot favorable.  La for-
mació d’esquerres i progressis-
ta fa mesos que insisteix en que 
la Generalitat deixi de pagar 
pel lloguer d’un espai buit, a la 
planta baixa de l’edifici Cíclope 
del Passeig Verdaguer, i posi en 
marxa les obres per a fer-hi les 
oficines. De moment, la Gene-
ralitat ja s’ha gastat 130.000 eu-
ros en el lloguer que paga cada 
mes, des de fa dos anys, sense 
haver fet servir l’edifici.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
celebra que la pressió que va 
fer Igualada Som-hi hagi po-
gut tenir un pronunciament 
del Parlament: “Vam entrar la 
petició al mes de desembre i 
finalment, ara s’ha pogut deba-
tre i votar. Demanem al govern 
de la Generalitat i al conseller 
Chakir El Homrani que com-
pleixi aquesta votació i posi en 
marxa, urgentment, les obres 
de les noves oficines del SOC. 
La comarca necessita aquestes 
noves dependències, ja que les 
de Vilanova del Camí es troben 
sense espai i afecten el servei i 
la dignitat dels usuaris i dels 

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous 23 de juliol 
va tenir lloc una nova 
sessió de debat en el 

marc del Procés participatiu 
del Pla director urbanístic d’ac-
tivitat econòmica de la Conca 
d’ Òdena (PDUAECO).

propis treballadors”.
Igualada Som-hi lamenta que 
aquest sigui un exemple més “el 
govern de la Generalitat no go-
verna”. Cuadras pregunta “què 
hauríem pogut fer a Igualada 
i a l’Anoia si els 130.000 euros 
que el SOC ha destinat a pagar 
el lloguer d’un edifici buit s’ha-
guéssin destinat a polítiques 
actives d’ocupació? Quanta 
gent se n’hagués pogut bene-
ficiar? És una falta de respecte 
absoluta a tota la gent que té di-
ficultats per a trobar una feina 
al nostre territori i per això ho 
vam denunciar al seu moment 
i estem pressionant perquè se 
solucioni”. La Generalitat està 
pagant 4.719 euros cada mes, 
des del març del 2018, pel llo-
guer de la planta baixa sense 
haver-la fet servir.
Per Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns), la ubicació de les ofi-
cines del SOC a l’edifici Cíclope 
del Passeig Verdaguer on abans 
hi havia Mobles la Fàbrica, seri-
en un element afegit al revulsiu 
que ha de viure aquella zona 
els propers anys. Jordi Cua-
dras explica que “dins el nostre 
model de ciutat, creiem que 
la zona de la Masuca-Passeig 
pot esdevenir un futur punt 
de centralitat. Les oficines del 
SOC són un element més que, 
al costat del Mercat, els Jutjats, 
l’Hospital de Dia Sant Jordi, el 
residencial ViuB, el futur cam-
pus i residència universitària a 
l’antic Hospital i la projectada 
connexió de la Ronda Sud al 
Rec, faran consolidar tota una 
zona de serveis”.

marca i va mostrar el seu “com-
promís” per ajudar “amb tot 
allò que em sigui possible” per 
tal d’aconseguir “tirar endavant 
i reconstruir el territori”.
Junqueras es va reunir amb l’al-
calde de Sant Martí de Tous i 
president comarcal d’ERC, Da-
vid Alquézar, amb l’alcaldessa 
d’Òdena i diputada provincial, 
Maria Sayavera, amb l’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, 
amb l’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, amb l’alcalde 
d’Hostalets de Pierola, Gerard 
Parserises, amb el cap de l’opo-
sició d’Igualada, Enric Conill 
i amb la diputada al congrés 
dels diputats, Carolina Telec-
hea. El president d’Esquerra va 
“encoratjar” als diferents elec-
tes locals a “seguir treballant 

a prop de la gent, responent a 
les seves necessitats i sent útils 
a la ciutadania” per tal d’acon-
seguir “superar els entrebancs 
d’aquesta nova crisi que no 
prevèiem i que és i serà molt 
dura per molta gent”. Alhora 
Junqueras els va demanar “se-
guir parlant amb tothom, dia-
logant amb tothom i ajudant a 
tothom com fa ERC arreu del 
país d’acord amb els seus valors 
republicans”.
Finalment el President d’Es-
querra es va posar a “disposi-
ció” del territori per “treballar 
plegats pel futur del nostre país 
i per la construcció de la Repú-
blica Catalana” i va assegurar 
que “sempre que m’ho dema-
neu vindré a la comarca per 
ajudar”.

Última sessió de participació del Pla 
Director abans de vacances

Sota el títol “Les veus del terri-
tori” el debat comptava amb la 
participació de Quim Munta-
ner, representant de l’associació 
Per la Conca; Joan Domènech, 
President de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, Joan Vidal, co-
ordinador comarcal d’Unió de 
Pagesos a l’Anoia; i Jordi Solà, 

President de TIC Anoia. Els 
ponents exposaren els seus 
punts de vista respecte els dife-
rents eixos de debat plantejats, 
els reptes i valors actuals de la 
Conca, l’avanç del propi PDU, 
la valoració dels possibles im-
pactes en el mercat de treball i 
el territori i els diferents criteris 
o models de desenvolupament.
Es tractava de la quarta i últi-
ma sessió de debat d’aquesta 
primera etapa, que es repren-
drà al setembre amb la cele-
bració d’uns tallers on es tre-
ballarà sobre mapeig les àrees 
de desenvolupament d’activitat 
econòmica de la Conca d’Òde-
na.  

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.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Lliurament d’ajuts d’una de les passades convocatòries de Pinnae. / ARXIU

Creu Roja, MPS, Salut 
Mental Anoia i Actua 
reben diners en la con-

vocatòria d’ajuts socials 
d’aquesta fundació per 
a la Vegueria Penedès
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REDACCIÓ / LA VEU 

La Fundació Pinnae ha 
fet públic els 18 projec-
tes guanyadors de la III 

Convocatòria d’Impuls Social 
pel Territori. La convocatòria 
va estar oberta entre el 5 de 
maig i el 2 de juny d’aquest any 
i els projectes els han pogut 
presentar entitats que  treba-
llen amb l’objectiu d’ajudar a 
persones i col·lectius vulnera-
bles que es desenvolupen dins 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia, el Baix Penedès i 
el Garraf.
Amb l’ajuda i l’assessorament 
de la Fundació Pere Tarrés, 
entitat reconeguda i amb una 
llarga experiència en aquest 
tipus d’accions, s’ha fet l’ava-
luació final dels projectes se-
guint uns criteris i requisits 
establerts a les bases, com per 
exemple la seva viabilitat tèc-
nica, la capacitat de treballar 
en xarxa, la viabilitat econò-
mica i la difusió.
Aquesta tercera Convocatòria 
és una mostra del fort com-
promís de la Fundació Pinnae 
amb la societat mes propera i 
enguany encara més en aques-
ta època de pandèmia  global 
de la COVID-19 que està afec-
tant molt especialment a totes 
les persones en risc d’exclusió 
social.
Com a novetat en aquesta edi-
ció la convocatòria s’ha dividit 
en dues modalitats de presen-
tació:
MODALITAT A. Suport fins 
10.000€.
L’aportació de la Fundació 
Pinnae per a cadascun dels 
projectes presentats en aques-
ta modalitat és fins a 10.000€. 
L’entitat haurà d’aportar un 
mínim del 10% de recursos 
propis o externs al projecte 
presentat.
MODALITAT B. Suport des 
de 10.001€ fins 25.000€.
L’aportació de la Fundació 

La Fundació Pinnae dona suport a 
quatre entitats de l’Anoia

El servei de Mediació 
Ciutadana del Consell, 
obert el mes d’agost
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei de Mediació 
Ciutadana del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

seguirà atenent casos aquest 
estiu, també durant el mes 
d’agost, per a contribuir a la 
millora de la convivència en 
els municipis de la comarca. 
Les atencions poden ser vir-
tuals o presencials i totes 
aquelles persones que tinguin 
algun dubte o problema re-
lacionat amb la convivència 
en els àmbits familiar, veïnal, 
en el marc d’entitats i associ-
acions o a l’espai públic, po-
den contactar-hi mitjançant 

Pinnae per a cadascun dels 
projectes presentats en aques-
ta modalitat representa entre 
el 50% i el 80% del cost total 
del projecte, amb un màxim 
de 25.000€ d’ajuda.
Aquestes línies de suport es 
reparteixen en projectes que 
es desenvolupen en les quatre 
comarques de la Vegueria Pe-
nedès. La decisió dels projec-
tes guanyadors es va prendre 
el passat 15 de juliol en la ses-
sió del Patronat de la Fundació 
Pinnae celebrada a Vilafranca 
del Penedès que, actuant com 
a Jurat, va atorgar els ajuts 
sol·licitats a diversos projec-
tes. Els que tenen relació amb 
l’Anoia són els següents:
- CREU ROJA - Unint punts, 
creant xarxes – Dirigit a per-
sones en situació de pobresa 
o en risc o situació d’exclusió 
social – Àmbit d’actuació: Alt 
Penedès, Anoia i Garraf
 - SALUT MENTAL CATA-
LUNYA ANOIA ASSOCIA-
CIÓ - Equip d’intervenció do-
miciliària – Dirigit a persones 
amb malaltia, discapacitat i/o 
problemes de salut mental - 
Àmbit d’actuació: Anoia
- ACTUA SCCL - Projecte 
Espai Familiar, d’atenció psi-
cològica i psicosocial per a 
infants, adolescents i famílies 
de residents als CRAE de l’Alt 
Penedès per afavorir la reu-
nificació – Dirigit a persones 
en situació de pobresa o en 
risc o situació d’exclusió social 
- Àmbit d’actuació: Alt Pene-
dès, Anoia i Garraf
- ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
DE LES MUCOPOLISACA-
RIDOSIS I SÍNDROMES RE-
LACIONATS – MPS - Suport 
i atenció a les persones afecta-
des per malalties MPS-Lisoso-
males i les seves famílies – Di-
rigit a persones amb malaltia, 
discapacitat i/o problemes de 
salut mental - Àmbit d’actua-
ció: Anoia.
Per part de la Fundació Pinnae 

s’ha destacat la extraordinària 
feina de les entitats socials que 
estan treballant constantment 
per a les persones més desa-
favorides del territori, ja que 
tots els projectes han obtingut 
unes puntuacions molt bones 
seguint els criteris d’avaluació 
de la convocatòria.
L’àmbit dels projectes que es 
buscaven,  tenien com a objec-
tiu la intervenció social, adre-
çant-se prioritàriament a per-
sones en situació de pobresa o 
en risc d’exclusió social, per-
sones en situació de malaltia, 
persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental, 
persones grans i persones amb 
necessitats socioeducatives.
La Fundació Pinnae continua 
la seva activitat social, con-
tribuint a pal·liar els diferents 
problemes socials, impactant 
de forma positiva en les per-
sones i en la societat.

l’adreça electrònica medi-
acio@anoia.cat o el telèfon 
699664718, en aquest segon 
cas via trucada, SMS o What-
sApp. 
L’atenció serà gratuïta i con-
fidencial, de dilluns a di-
vendres en horari de matí. 
D’aquesta manera, el Consell 
Comarcal de l’Anoia continua 
ajudant a trobar solucions, en 
l’actual context atípic, per so-
lucionar possibles conflictes i 
tensions entre la ciutadania. I 
és que cercar vies de comuni-
cació i diàleg amb les perso-
nes de l’entorn més proper és 
la millor eina per a garantir 
una bona convivència.

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2020, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la neteja 
i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i del rebaix de voreres, i sotme-
tre’l a informació pública per un període de trenta dies.

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat al·lega-
cions o reclamacions, procedeix entendre’l aprovat de�nitivament publicant-se el 
text íntegre en el Butlletí O�cial de la Província del dia 21 de juliol de 2020, amb el 
número de registre 2020018908.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de tretze jo-
ves d’entre 14 i 16 
anys han participat 

durant dues setmanes en el 
camp de treball urbà orga-
nitzat pel Departament de 
Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, una activitat de 
formació concebuda com 
una introducció al món de 
l’educació en el lleure. 
El camp de treball, doncs, no 
és només una activitat d’estiu 
lúdica. Les 9 noies i els 4 nois 
que hi han participat han po-
gut prendre consciència de la 

Acaba el camp de treball sobre els 
joves i el canvi climàtic

Els professionals de la 
salut suspenen la “Nit 
de la Professió”

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest any els profes-
sionals de la salut de 
l’Anoia no gaudiran 

de la seva trobada anual “La 
Nit de la Professió”, un esdeve-
niment que cada any celebren 
a finals d’octubre amb l’objectiu 
de compartir un espai de dià-
leg entre els diferents profes-
sionals i col·lectius sanitaris i 
que aprofiten per a reconèixer 
amb premis la trajectòria de 
companys i companyes i do-
nar la benvinguda als que s’in-
corporen. Les circumstàncies 
actuals no permeten celebrar 
l’acte amb la total seguretat i el 
sentit de la responsabilitat d’un 
sector fonamental en aquesta 
crisi sanitària és la premissa fo-
namental.
Així, els organitzadors, la fi-
lial a l’Anoia de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i les dele-
gacions a l’Anoia del Col·legi 
de Metges, el Col·legi d’Infer-
meres i Infermers, el Col·legi 
de Farmacèutics, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i 
el Col·legi de Psicòlegs de Ca-
talunya, han decidit cancel·lar 
la que havia de ser la 13a edició 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç segueix 
treballant intensament 
per resoldre les proble-

màtiques sorgides per la pan-
dèmia, al comerç igualadí.
Per una banda s’atenen les de-
mandes i peticions dels asso-
ciats buscant solucions i alter-
natives.
Es mantenen els contactes 
amb les diferents administra-
cions, Ajuntament d’Iguala-
da, Diputació de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya per 
reclamar mesures, propostes y 
ajudes. L’Associació de comer-
ciants vetlla en tot moment 
pels interessos dels comerci-
ants.
Es treballa en el dia a dia, però 
també amb la mirada posada 
a un futur pròxim, per a po-
der donar tot el suport i ajuda 
en la dinamització comercial 
a la ciutat d’Igualada. L’objec-
tiu és el de poder mantenir i 
enfortir el teixit comercial.

realitat que els envolta i han 
tingut la possibilitat d’adqui-
rir eines i recursos per poder 
afrontar les problemàtiques 
actuals, amb especial atenció 
al tema escollit per a aquest 
any: els joves i el canvi cli-
màtic. 
Així, el programa els ha 
permès gaudir del temps de 
lleure, aprendre, conèixer la 
realitat mediambiental que 
ens envolta, sensibilitzar-se 
pel medi ambient i el canvi 
climàtic i potenciar el seu es-
perit crític constructiu, for-
mant un grup cohesionat i 
sempre disposats a cooperar 

entre ells i elles.
La programació del camp de 
treball, que s’ha desenvolu-
pat a l’Adoberia Bella, conté 
una gran part formativa, de-
senvolupada per professio-
nals qualificats i, a partir de 
la qual, els joves participants 
elaboren propostes didàc-
tiques i educatives per apli-
car-les al municipi. 
En aquesta ocasió, s’han con-
cretat en una exposició d’es-
cultures fetes amb materials 
de rebuig i amb l’elaboració 
d’una cartells explicatius i un 
logotip i un imagotip repre-
sentatius del treball realitzat.

de La Nit de la Professió.
Malauradament, la cancel·lació 
comporta també l’anul·lació 
dels premis i la beca, amb-
dós destinats a donar suport 
aquells treballs o projectes de 
recerca i/o innovació en l’àm-
bit de la salut. També suposarà 
no poder retre homenatge als 
professionals que s’han jubilat 
ni donar la benvinguda a totes 
les noves incorporacions.
La Nit de la Professió aglutina 
cada any a més de 150 profes-
sionals de diferents disciplines 
i a rellevants representants 
de les institucions públiques 
locals i de la Generalitat, i 
compta amb la col·laboració 
de MIPS Fundació, entre al-
tres centres.
Els organitzadors “lamentem 
profundament no poder cele-
brar la Nit de la Professió, una 
cita assenyalada en el calen-
dari dels nostres professionals 
però el sentit de la responsabi-
litat ens dicta que aquesta és la 
decisió correcta” i afegeix que 
“aquest any hagués estat una 
gran oportunitat per a home-
natjar a tot el sector, un home-
natge que de ben segur arriba-
rà però haurem d’esperar.”

Crèdit del BBVA 
a l’Ajuntament de 3,9 
milions d’euros

Treball intens d’Igualada Comerç 
per atendre la situació postpandèmia

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació i BBVA han 
signat un crèdit amb 
l’Ajuntament d’Iguala-

da per valor de 3.931.034,23 €, 
dels quals 189.372,68 € estan 
subvencionats per la corpora-
ció. L’any passat es va firmar 
l’acord entre la Diputació i 
BBVA que permet impulsar el 
Programa de Crèdit Local en 

Darrerament també s’està vi-
sitant i contactant amb esta-
bliments que han anunciat 
el seu tancament proper, a la 
nostra ciutat. Se’ls ofereix el 
recolzament, tot el suport i 
si cal alguna gestió per part 
d’Igualada Comerç per mirar 
d’evitar que tanquin i remun-
tar aquests moments compli-
cats.

Tot i la situació complicada 
que s’està vivint en el comerç, 
es vol transmetre un missatge 
d’optimisme i de força per a 
seguir endavant. L’entusiasme 
dels comerciants, la resposta 
dels ciutadans amb el comerç 
de proximitat i el suport que 
es va rebent per part de les 
administracions, en són mo-
tius que ajuden a ser positius.

el període 2019-2020. El Pro-
grama permet als ajuntaments 
reduir els costos financers dels 
préstecs destinats a noves in-
versions.
Així, les entitats locals també 
poden acollir-se a operacions 
de préstecs a llarg termini, a ac-
tuacions relacionades amb mi-
llores a la tresoreria i a línies de 
préstecs pont per a inversions 
finançades amb subvencions.



comarca

COMARCA  |  19Divendres, 24 de juliol de 2020

ANOIA / LA VEU 

El “Projecte executiu de 
la Via Blava de la rie-
ra d’Òdena” té com a 

objectiu definir les actuaci-
ons necessàries per executar 
un camí continu i proper a 
la riera d’Òdena, en el tram 
comprès entre el nucli urbà 
d’Òdena i la seva desembo-
cadura al riu Anoia.
El Projecte també inclou di-
verses actuacions per a la 
recuperació i millora dels 
hàbitats de ribera i del con-
junt de l’espai fluvial, i pre-
veu els elements necessaris 
per garantir-ne l’ús públic, i 
per divulgar-ne els seus va-
lors ambientals, paisatgístics 
i patrimonials. Aquestes ac-
tuacions contribuiran a mi-
llorar la qualitat ambiental i 

paisatgística de l’espai fluvi-
al, tot potenciant-ne un ús 
compatible amb la seva con-
servació.
El nou camí tindrà un ús 
preferentment peatonal (o 
amb mitjans no motoritzats), 
i s’integrarà en el marc d’una 
xarxa de camins fluvials (o 
Vies Blaves) que es preveu 
desenvolupar en el conjunt 
de la Conca d’Òdena, d’acord 
amb les previsions del Pla 
Especial Urbanístic Autò-
nom per al desenvolupament 
del Parc fluvial a les rieres 
d’Òdena, Castellolí i Güells 
(PEUA, en endavant). 
Així mateix, tindrà una con-
tinuïtat física i conceptual 
amb la Via Blava Anoia, la 
qual es defineix en el marc 
del Projecte Vies Blaves 
Barcelona, promogudes per 

Subvencionat el projecte executiu de la Via Blava 
de la riera d’Òdena

La subvenció que s’ha 
atorgat per concessió 

directa per un import de 
479.808,00 € es desti-
narà a finançar l’exe-
cució de les obres del 

Projecte executiu que es 
preveu es portin a terme 
en el decurs dels propers 

mesos.

la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de desenvo-
lupar una xarxa d’itineraris 

propers al riu Llobregat i als 
seus afluents principals (el 
Cardener i l’Anoia), accessi-
bles a peu i en bicicleta.
Aquests dos projectes, Vies 
blaves- Anoia i Camins flu-
vials per les rieres d’ Òdena, 
Castellolí i Güells, travessen 
tots els municipis que inte-
gren la MICOD; generant un 
gran impacte  en el nostre 
territori.  
Principalment representarà 
un motor d’atracció turística 

i promourà la connectivitat 
del territori i el seu desenvo-
lupament sostenible.
L’àmbit del Projecte comprèn 
els terrenys propers a la rie-
ra d’Òdena, en el tram que 
discorre entre el nucli urbà 
d’Òdena i la seva desembo-
cadura al riu Anoia. Les ac-
tuacions que es proposen es 
defineixen en un recorregut 
d’uns 7,28 km al llarg de la 
riera d’Òdena.
El projecte s’ha redactat des 
d’una visió holística i trans-
versal, tenint en compte els 
valors ecològics i paisatgís-
tics existents, així com les 
pre-existències urbanes i es-
tructurals.S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El darrer Ple de l’Ajun-
tament de Sant Mar-
tí de Tous ha aprovat 

una modificació del pressu-
post municipal per destinar 
una partida de 36.000€ a fer 
front a les conseqüències de 
la crisi sanitària provocada 
per la pandèmia de la Co-
vid-19.
A proposta de l’equip de go-
vern, els diners es destinaran 
a tres paquets d’accions: les 
mesures socials i de preven-
ció, les mesures de dinamit-
zació econòmica i les mesu-
res de caire cultural.
Pel que fa a les mesures so-
cials i de prevenció, es des-
tinaran 10.000 euros a do-
nar resposta a les necessitats 
bàsiques de les famílies, i 
10.000 euros més a aplicar 
mesures sanitàries, de nete-
ja i de prevenció de cara als 
serveis municipals i a la po-
blació.
En la línia de dinamització 
econòmica, l’Ajuntament ha 
acordat reprendre el projec-

te “Tous en Transició” iniciat 
l’any 2010, que incideix en la 
producció d’energia sosteni-
ble i el seu foment, la salut 
comunitària de proximitat, 
la convivència, el civisme i la 
salut emocional dels veïns, 
l’educació de qualitat en un 
entorn rural, l’economia, el 
comerç de proximitat i l’agri-
cultura quilòmetre zero.
Com a primera mesura es 
preveuen destinar 16.000€ al 

foment del comerç local amb 
un campanya que combinarà 
incentivar el consum local i 
de proximitat, la solidaritat 
entre el veïnat i l’ajut social 
a qui més ho necessita, i que 
començarà el mes d’agost.
Finalment, pel que fa al fo-
ment de la cultura, l’Ajun-
tament ja té en marxa el 
programa “Desconfiem la 
cultura”,  i es mantindrà la 
inversió econòmica perquè 
no es deixi de programar la 
rica oferta cultural al muni-
cipi implantant les mesures 
sanitàries que s’ajustin als 
protocols establerts per ga-
rantir la seguretat dels veïns, 
tal i com ja s’ha fet en actes 
com el Festival de Llegendes 
de Catalunya celebrat aquest 
mateix mes de juliol.
L’alcalde de Tous, David Al-
quézar, ha assegurat que “la 
prioritat de l’Ajuntament es 
garantir que totes les veïnes 
i veïns de Tous tenen  les ne-
cessitats bàsiques cobertes”, 
i és amb aquest objectiu que 
el consistori farà aquesta in-
versió de 36.000 euros.

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous 
destina 36 mil euros a fer front a la 
crisi provocada per la Covid-19

 
·Es necessita una persona responsable i 

compromesa que tingui domicili a la 
comarca de l'Anoia o voltants, carnet de 
conduir B1 i moltes ganes de treballar…

·Valorarem l'experiència en botigues 
i supermercats d'alimentació.

 
Interessats, 

Posar-se en contacte amb el següent correu: 
dillepasa@dillepasa.com

Dillepasa, empresa 
que comercialitza 

i distribueix pastisseria  
establerta a Igualada, 
necessita personal per 
a realitzar auto venda 

a Catalunya.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En el Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí 
del proppassat dilluns 

dia 13 de juliol es va prendre 
en consideració i aprovar una 
Moció en la que s’acordava 
traslladar i instar a la Fiscalia 
a investigar els fets i circums-
tàncies que es van produir al 
llarg de les setmanes que van 
succeir al desencadenament 
de la pandèmia de la CO-
VID-19 en la Residència pri-
vada per a persones grans de 
Vilanova del Camí.
Tal i com descriu el text de la 
Moció la voluntat de l’Ajunta-
ment és la de contribuir a es-
clarir els fets i que es dirimei-
xi, amb la voluntat d’aportar 
la màxima transparència, si la 
gestió durant la crisi sanitària 
va correspondre a les neces-
sitats del moment, tenint en 
compte que l’afectació que es 

va produir no va ser un fet 
aïllat a la Residència de Vila-
nova, sinó, malauradament, 
una situació que va tenir lloc 
en molts altres equipaments 
socio-sanitaris de Catalunya i 
d’Espanya amb les desgracia-
des conseqüències i desenlla-
ços que va tenir.
La Moció fa èmfasi en la ne-
cessitat que totes les adminis-
tracions portem a terme totes 
les accions necessàries per-
què aquesta i aquestes situa-
cions que s’han produït s’acla-
reixin, no pressuposant-ne 
responsabilitats, però tampoc 
defugint que n’hi hagi hagut. 
Aquest és un deure davant la 
ciutadania en general i espe-
cialment davant dels famili-
ars de les persones que han 
tingut un trist desenllaç i que 
sobretot, ha de contribuir a 
donar tranquil·litat a la ciu-
tadania a partir del coneixe-
ment de totes les situacions 

L’equip de govern de Vilanova del Camí vol contribuir a esclarir 
les circumstàncies sobre els efectes de la COVID-19 
a la residència vilanovina

i respostes que s’han donat 
al llarg d’aquest període i 
contribuir a poder millorar 
la capacitat de resposta i els 
serveis a les persones grans 
davant la possibilitat que una 
altra crisi sanitària pogués 
produir-se.

Des de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Vilanova 
vàrem voler i treballar en 
aquest sentit, perquè la Mo-
ció pogués obtenir el més 
ample suport entre les for-
ces polítiques representades 
al Ple de l’Ajuntament en la 

mesura que es tracta d’una 
qüestió d’especial rellevància 
i sensibilitat per al municipi. 
En aquest sentit, volem agrair 
la quasi unanimitat que es va 
assolir amb el vots favorables 
de tots els grups, llevat de 
l’abstenció de Vilanova-365, 
que reflecteix una amplíssima 
majoria i la voluntat del con-
sistori vilanoví.
Des de l’Ajuntament, seguint 
el compromís que en el seu 
dia vàrem adquirir en el sen-
tit d’aclarir totes les circums-
tàncies sobre els efectes de la 
COVID-19 a la Residència de 
Vilanova, esperem que aques-
ta investigació contribueixi a 
aquest aclariment, aporti tota 
la transparència i contribuei-
xi a millorar el servei d’aten-
ció a la gent gran de Vilanova 
del Camí davant de situacions 
d’emergència o crisis sanità-
ria com la viscuda.

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
ha decidit avui anul·lar 
la seva Festa Major da-

vant la situació que està vivint 
el país de repunt de contagis 
per la Covid-19. El municipi 
jorbenc es preparava per a 
viure aquest cap de setmana 
una Festa Major adaptada als 
nous formats de celebracions, 
una festa sense actes multitu-
dinaris i amb totes les mesu-
res de seguretat. Finalment, 
no serà ni així.
L’alcalde del municipi, Da-
vid Sànchez, ha manifestat 
que lamenta profundament 
la decisió d’última hora però 
el sentit de la responsabili-
tat preval. Així Sànchez co-
municava que “l’evolució en 
el nombre de contagis de la 
COVID-19 durant els últims 
dies ens desaconsella celebrar 
actes festius en què el risc de 
contagi pot ser difícil de con-
tenir, malgrat les mesures de 
seguretat previstes.” 
Aquesta anava a ser una Festa 
Major molt emotiva amb ac-

tes especials per a  recordar 
les persones que aquest any 
s’han hagut d’acomiadar al 
municipi, primer pel tempo-
ral Glòria i ,dos mesos des-
prés, per la Covid-19. Uns 
actes que l’Ajuntament man-
tindrà en l’agenda i que cele-
brarà quan la situació sanità-
ria ho permeti.

Davant la nova situació de 
la pandèmia, Jorba decideix 
anul·lar la seva Festa Major

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des d’aquesta setma-
na és previst que 
l’Agència Catala-

na de l’Aigua comenci les 
obres de reposició del col-
lector en el marge esquerre 
del riu Anoia al seu pas pel 
Parc Fluvial de Vilanova 
del Camí. L’obra forma part 
del projecte constructiu del 
col·lector del sistema de sa-
nejament d’Igualada i té un 
pressupost superior al milió 
d’euros. 
L’actuació contempla la 
construcció d’un nou col-
lector circular de 1.200 mm 
paral·lel a l’actual col·lec-
tor de 279 mm.També està 
prevista la construcció de 
tres noves arquetes regis-
trables, dues de les quals es 
connectaran a les arquetes 
existents de manera que for-
maran dues noves cambres, 
una que repartirà l’aigua en 
els dos col·lectors (el nou i 
l’antic) i una altra que reco-
llirà les aigües d’aquests dos 
i els conduirà cap al col·lec-

tor original ovoide de 1.800 
x 1.200 mm.
Mentre durin les obres, que 
es preveu que s’allarguin uns 
cinc mesos, quedarà prohibit 
el pas de vianants per aquest 
camí. Concretament entre el 

L’ACA invertirà un milió d’euros en 
la construcció d’un col·lector per al 
sistema de sanejament del riu Anoia 

pont de Can Titó i el carrer 
Alfons XIII, degut al gran 
volum de terres que s’han de 
retirar per col·locar la cano-
nada. Aquesta setmana està 
previst que es col·loqui la se-
nyalització pertinent.
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui posarà en 
marxa a finals 
d’aquest mes de 

juliol un nou model de re-
collida pels residus volumi-
nosos. El servei vol donar 
resposta a un problema re-
current al municipi com és 
l’abandonament de mobles 
i andròmines al carrer fora 
del calendari establert fins 
ara. La nova recollida passa-
rà a fer-se porta a porta, per 
a totes aquelles adreces que 
hagin sol·licitat el servei prè-
viament.
A finals d’aquesta setmana 
arribarà als domicilis una 
carta informativa explicant 
el funcionament del servei i 
es lliurarà un imant per te-
nir a mà les vies de contacte. 
També es farà publicitat del 
nou servei a través de cartells 
informatius que es penjaran 
a comerços i cartelleres mu-
nicipals.
Posteriorment a la posada 
en marxa, es realitzaran ins-
peccions periòdiques per de-
tectar possibles males pràc-
tiques i informar als veïns i 
veïnes propers al punt detec-
tat. Per altra banda, també es 
clausuraran els punts habitu-
als d’abandonaments amb la 
neteja i la senyalització dels 
mateixos.

Com funciona el servei?
Es recolliran porta a por-
ta tots aquells voluminosos 
que segueixin els passos se-
güents. En primer lloc cal-
drà concertar el servei tru-
cant al número de telèfon 
de l’Ajuntament montbuienc 

938034735, o bé escrivint un 
correu electrònic a montbui.
mediambient@montbui.cat. 
Un cop fet aquest tràmit, cal-
drà dipositar els residus da-
vant del portal de casa, unes 
hores abans de l’hora con-
certada per a la recollida.
Cal dir que cada setmana 
es retiraran els residus ad-
mesos a la recollida porta a 
porta com ara mobles (sofàs, 
portes, armaris, taules i ca-
dires,...), electrodomèstics, 
matalassos, somiers o poda. 
Altres residus com la runa, 
vidres o pneumàtics s’hauran 
de traslladar a la deixalleria 
municipal. 
Tampoc no es recolliran 
residus procedents d’activi-
tats econòmiques. L’horari 
d’atenció de la deixalleria és 
de dimarts a divendres de 10 
a 13 h i de 16 a 19 hores, i els 
dissabtes de 9 a 14 hores.

Característiques del “porta 
a porta”
D’entre les principals carac-
terístiques que incorpora 
la recollida porta a porta es 
pot destacar que s’individu-
alitzaran els residus, de ma-
nera que permetrà més fà-
cilment la detecció de males 
pràctiques i les sancions en 
cas que sigui necessari, que 
poden arribar fins als 1.500 
€ d’acord amb l’Ordenança 
municipal de convivència 
ciutadana. 
Implantant recollides set-
manals, a més, s’incremen-
tarà la capacitat del ser-
vei per a captar una major 
quantitat de residus volumi-
nosos respecte al funciona-
ment anterior.

Nou servei de recollida 
de voluminosos porta a 
porta

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els jardins de Can Mus-
cons tornen a obrir-se 
a la Cultura aquest di-

vendres, amb una nova acti-
vitat. Els Divendres a la fresca 
ens conviden a gaudir aquesta 
setmana de l’actuació d’Edu 
Mutante i el seu show “Imi-
tólogos”, un espectacle on es 
reivindica l’humor com a filo-
sofia de vida, i que barreja el 
monòleg, amb la imitació de 
personatges, la improvisació 
i molta interactuació amb el 
públic.
Amb més de 15 anys d’experi-
ència en el circuit de la co-
mèdia, Edu Mutante promet 
fer passar una estona “de bon 
rotllo”. De fet, ja ho va fer a 
Vilanova del Camí, l’any pas-
sat, com a pregoner de la Festa 

Major 2019.
Segons afirma l’artista, “Imi-
tólogos” “és un espectacle 
d’humor que barreja monò-
legs, imitacions de personat-
ges, cançons, improvisacions 
i coses rares”. Però sobretot, 
Edu Mutante ens convida a 
gaudir de l’espectacle i assis-
tir a Can Muscons, seguint les 
mesures de seguretat establer-
tes, tot reivindicant que “la 
Cultura és segura”. 
A partir de les 20 h s’obrirà el 
servei de bar de Can Muscons, 
amb begudes i entrepans, de 
la mà del CF Vilanova. L’es-
pectacle començarà a les 22h. 
L’entrada és gratuïta, però cal 
seguir totes les mesures de 
seguretat establertes. Aixi, cal 
assistir als espectacles amb 
mascareta, omplir el formula-
ri de responsabilitat a l’entra-

Les imitacions i el monòleg humorístic 
d’Edu Mutante, aquest Divendres a la 
fresca, a Can Muscons 

da, prendre’s la temperatura 
i mantenir la distància de se-
guretat. A més, l’aforament és 
limitat.

Satisfacció per la bona acolli-
da de l’espectacle d’Acheron 
Delacroix   
Unes 190 persones van poder 
gaudir de l’actuació del passat 
divendres, a càrrec del men-
talista Acheron Delacroix. El 
show va començar amb nú-
meros de mentalisme com els 
que el van donar a conèixer al 
programa Got Talent interac-
tuant amb el públic i va acabar 
amb hipnosis. 
Segons afirma la regidora de 
Cultura, Carlota Silva, “aques-
ta última part de l’espectacle 
va ser molt divertida i tothom 
qui va voler va poder pujar a 
l’escenari per ser hipnotitzat”. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana han 
acabat les obres de 
substitució de la ta-

rima de fusta de la plaça del 
Mercat per un paviment sòlid 
amb més resistència. L’actu-
ació que ha anat a càrrec de 
l’empresa Estil Llar Iguala-
da, SL, ha tingut un cost de 
14.000 € i un termini d’execu-
ció d’un mes.
La plaça del Mercat llueix des 
d’aquesta setmana una imat-
ge millorada i segura. L’anti-
ga tarima de fusta s’aixecava i 
deixava a la vista cargols i pe-

ces en punta que suposaven 
un perill per a les persones 
usuàries de la plaça.

La plaça del Mercat llueix un paviment 
sòlid més resistent que la fusta 

El nou paviment ofereix 
més garanties i sobretot 
més seguretat.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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ÒDENA / LA VEU 

Del 29 de juliol i fins 
el 2 d’agost l’Ajun-
tament d’Òdena i 

la Comissió Jove Gargan-
tua Odenenca preparen cinc 
dies de jocs, tallers, torneigs 
esportius, excursions i molt 
més per al públic més jove 
d’Òdena.
Des d’un taller de cuina sen-
se els pares i mares, fins a 
una excursió al Puig Agui-
lera, passant per una Batalla 
de Galls, sessions orientati-
ves per encarar els estudis 
superiors, acollir-se al pro-
grama de Garantia Juvenil o 
banyar-se de nit a la piscina 
municipal, l’agenda de la Set-
mana Jove d’Òdena arriba 
carregada d’activitats amb 
una dotzena de propostes per 
a tots els gustos i gratuïtes.
Les activitats arrencaran el 
dimecres 29 de juliol a les 
18h on l’associació juvenil La 
Gran Pagesada de l’Espelt ha 
preparat un camp especial 
perquè els diferents equips 
s’enfrontin a Defensa la ban-
dera. Per participar-hi caldrà 
inscriure’s 30 minuts abans de 
la partida al mateix espai.
L’endemà dijous 30 de juliol 
serà el torn per als més cuine-
tes que sense els més grans 
de la casa es podran espla-
iar amb el taller Cuina sense 
pares. Des de l’organització 
s’ha reservat durant el matí el 
menjador de l’institut-escola 
Castell d’Òdena on, des de 
dos quarts i cinc minuts de 12 
i fins a la 1 del migdia els joves 
xefs de 14 a 20 anys podran 
crear les seves millors recep-
tes. Mitja hora abans, des de 
les 11 i fins a dos quarts de 
2 del migdia, l’Oficina mòbil 
estarà a la seu de l’Espai Jove, 

al carrer Verdaguer, 8, per 
atendre amb cita prèvia als 
joves que vulguin informa-
ció i orientació en mobilitat 
internacional per cursar estu-
dis a l’estranger, assessorar-se 
de les condicions per poder 
sol·licitar una beca, rebre 
consells per accedir al mercat 
laboral a través del programa 
públic Garantia Juvenil. I a 
partir de dos quarts de 10 del 
vespre forma el teu equip en 
parella i vine a jugar al pati 
de l’escola amb el Torneig de 
Bàdminton. Els guanyadors 
s’emportaran un fantàstic so-
par per a dues persones. 
El divendres 31 de juliol serà 
la nit més fresca de la setma-
na amb la celebració d’una 
nova Nit blanca a la Piscina 
Municipal d’Òdena, una nit 
temàtica de bany nocturn per 
refrescar-se des de les 10 del 
vespre fins a les 3 de la ma-
tinada, on caldrà anar vestit 
de blanc i amb banyador i es 
comptarà amb música i servei 
de bar. Els menors de 16 anys 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult i cada adult podrà 
es podrà fer càrrec de fins a 5 
menors. En aquesta activitat 

serà obligatori haver emple-
nat la Declaració de responsa-
bilitat que es pot descarregar 
des de la web de l’ajuntament 
a www.odena.cat.
El cap de setmana continuarà 
amb les activitats aquàtiques 
i el divertit Splash Slide, el 
super-tobogan que durant 
la tarda del dissabte, de dos 
quarts de 5 i fins a dos quarts 
de 8 estarà instal·lat a l’av. 
del Puig Rabat. Tres hores de 
diversió per a tota la família 
on l’únic imprescindible serà 
portar banyador. I tan bon 
punt acabi el Splash Slide, 
a dos quarts de 8 del vespre 
l’animació continuarà amb 
l’inici de les actuacions mu-
sicals de la batucada Konka-
trons a la parc de la font i a 
partir de les 8 del vespre, 
les rimes més urbanes amb 
la Batalla de galls a la plaça 
Mestre Vila Vell on les rimes 
guanyadores s’enduran 30 eu-
ros en metàl·lic.
La Setmana Jove tancarà l’edi-
ció del 2020 amb una passeja-
da, jocs i cinema. De matina-
da, a partir de dos quarts de 
cinc la plaça Mestre Vila Vell 
es convoca a tothom a la Ca-

Refresca’t i viu l’estiu amb la Setmana Jove d’Òdena
minada a Puig Aguilera, per 
arribar al cim des d’on veure 
com surt el sol i esmorzar una 
merescuda xocolata amb me-
lindros. Des de l’organització 
es recomana portar roba i cal-
çat còmode. Duran la tarda 
aventura’t a trobar els tresors 
amagats als geoamagatalls 
amb el joc de Geocaching. 
La sortida dels participants 
serà a dos quarts de 7 de la 
tarda des de la plaça Mestre 
Vila Vell. I tancarà la setma-
na d’activitats la projecció de 
Cinema a la fresca “Padre no 
hay Más que uno”, a les 10 del 
vespre a la pista poliesportiva 
el Pla d’Òdena.
Finalment, durant tota la Set-
mana Jove hi haurà obert el 
Concurs de grafiti d’art urbà. 
Caldrà que els participants 
presentin els seus esbossos 
en format DIN A3, a l’àrea 
de joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena. Els guanyadors par-
ticiparan en un taller per pin-
tar un mural al municipi la 
primera setmana d’agost.

Inscripcions i mesures de 
salut
Les activitats que requereixen 
inscripció prèvia són Cuina 

L’ESPELT / LA VEU 

Avui divendres, a 2/4 de 9 
del vespre, a l’esplanada del 
casc antic de l’Espelt, darre-
re el Centre, tindrà lloc un 
concert a càrrec del Duet Pi-
nyol, inclòs dins el VII cicle 
de concerts Música i Patri-

moni. El concert és gratuït i 
hi haurà servei de bar a càr-
rec de l’Associació Cultural 
Centre de l’Espelt i cervesa 
artesana Els Minairons.
En cas de mal temps  el con-
cert es farà al Centre de l’Es-
pelt amb totes les mesures 
sanitàries corresponents.

Avui, concert amb el 
Duet Pinyol a l’Espelt

sense pares, assistir al progra-
ma Garantia Juvenil, el Tor-
neig de bàdminton (fins al 28 
de juliol) i el Geocaching, les 
quals es poden fer a través del 
telèfon 671 06 08 51. Les ins-
cripcions a les dues primeres 
es poden fer també a través 
de l’adreça electrònica  odena.
espaijove@odena.cat, mentre 
que per a les dues darrers, si 
no es vol fer per telèfon es pot 
escriure a comissiojoveode-
na@gmail.com. Podreu se-
guir i participar de forma vir-
tual al Torneig de bàdminton 
i la partida de Geocaching 
des del perfil d’instagram de 
la Comissió Jove Odenenca @
gargantua_odenenca. 
Per poder participar en l’ac-
tivitat Nit blanca caldrà 
emplenar la Declaració de 
responsabilitat en el marc 
de la situació provocada per 
la COVID-19 que us podeu 
descarregar des de www.
odena.cat. Des de l’ajunta-
ment s’assenyala que en totes 
les activitats es seguiran les 
directius i recomanacions 
del Departament de Salut 
que siguin vigents durant el 
transcurs de la Setmana Jove 
d’Òdena.
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha decidit 
suspendre la Setmana 

de la Joventut, que havia de 
tenir lloc la setmana que ve, 
i la Festa Major de l’última 
setmana d’agost. El motiu és 
que la incertesa generada per 
la situació sanitària actual 
derivada de la pandèmia de la 
COVID-19 no permetria ga-
rantir al seguretat dels parti-
cipants i del públic d’aquestes 
activitats.
L’equip de govern ha decidit 
suspendre les festes seguint 
els criteris sanitaris que des-
aconsellen l’organització de 
qualsevol acte o celebració 
que pugui provocar la con-
centració d’un nombre ele-

vat de persones i manifesta 
“la decisió l’hem pres, igual 
que ho hem estat fent durant 
aquests darrers mesos, quan 
també vam suspendre la ce-
lebració de la revetlla de Sant 
Joan, atenent a criteris sanita-

Vallbona d’Anoia suspèn la Festa 
Major i la Setmana de la Joventut 
arran de la COVID-19

ris. Hem esperat fins a l’últim 
moment però l’evolució de la 
pandèmia durant els darrers 
dies desaconsellen l’organit-
zació de qualsevol acte que 
pugui provocar la concentra-
ció de ciutadanes. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona ha aprovat 
amb els vots a favor de 

la CUP, Veïns amb Veu, ERC 
i el regidor Jordi Rabell, i en 
contra de PSC i Junts, canviar 
d’ubicació el mercat de venda 
no sedentària que se celebra 
els divendres i situar-lo dins 
de l’àmbit de la plaça de l’Es-
glésia i del carrer Nou, del 
número 59 al 63. Els motius 
de la decisió són millorar el 
trànsit rodat de la ubicació 
actual i també situar el mer-

cat en una zona més cèntrica i 
més propera als comerços del 
municipi.
També s’ha modificat l’article 
de l’Ordenança del mercat 
de venda no sedentària que 
determina el nombre màxim 
de parades i autoritzacions, i 
metres de parades. A partir 
d’ara es consideraran parades 
petites les que siguin més pe-
tites de 4 metres, i es consi-
deraran parades grans les que 
facin més de 4 metres i menys 
de 7, que serà la mida màxi-
ma que podran tenir.
L’Ajuntament sotmetrà aquests 

El mercat municipal de Vallbona es 
traslladarà a la plaça de l’Església i el 
carrer nou

acords a informació pública 
durant 30 dies hàbils a partir 
de la publicació al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelo-
na. El text de les modificacions 
també es podrà consultar al 
Tauler electrònic del web mu-
nicipal VallbonadAnoia.cat.

El govern vol 
millorar el trànsit rodat 
i ubicar les parades a la 

zona comercial 
del municipi

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia subven-
cionarà l’arranjament 

d’habitatges per a les perso-
nes en situació de fragilitat, 
ja sigui per qüestions d’edat, 
salut, manca d’autonomia 
personal, discapacitat, de-
pendència o en circumstàn-
cies de vulnerabilitat. L’ajuda 
econòmica forma part del 
Programa d’Arranjament 
d’Habitatges de la Diputació 
de Barcelona, que té com a 
objectiu promoure l’autono-
mia personal i millorar la 
qualitat de vida al domicili 
de les persones grans i amb 
discapacitat per garantir les 
condicions d’accessibilitat, 
seguretat, higiene, habitabi-
litat i eficiència energètica 
mínimes.
Les intervencions que for-
men part d’aquesta línia 
d’ajuts són: millores en banys 
per facilitar les activitats re-
lacionades amb la higiene 
personal; arranjaments en 
cuines per millorar la vida 
diària; obres generals per 
afavorir la mobilitat de la 
persona dins de la llar; actu-
acions complementàries de 
millora de l’eficiència ener-
gètica dels domicilis i ajudes 
tècniques. La subvenció su-
posarà l’aportació com a mà-
xim de 2.100 € per arranja-
ment, que inclourà el cost de 
l’execució més les despeses 
de la gestió tècnica. El total 

de l’ajuda econòmica con-
cedida per l’ens provincial a 
l’Ajuntament és de 5.628€.
Per demanar aquest ajut els 
vallbonencs i vallbonenques 
que hi estiguin interessats o 
algun dels seus familiars cal-
drà que s’adrecin als Serveis 
Socials municipals. Les actu-
acions de millora es podran 
realitzar fins el 31 de desem-
bre de 2020. Es prioritzaran 
els casos de: persones amb 
dificultats per realitzar les 
activitats de la vida diària; 
persones que tinguin acre-
ditada la seva condició de 
discapacitat i/o estiguin en 
situació de dependència o 
persones majors de 80 anys 
que visquin soles o amb una 
altra persona gran.

Subvencions per a 
l’arranjament d’habitatges 
per a les persones grans i 
amb discapacitat

L’ajuda econòmica for-
ma part del Programa 
d’Arranjament d’Habi-
tatges de la Diputació 

de Barcelona

SANT QUINTÍ DE M. / LA VEU 

Demà dissabte dia 25 
de juliol, a les 6 de 
la tarda, la compa-

nyia de teatre de titelles Mi-
cro Troupe oferirà l’especta-
cle Bon profit, Miquel, basat 
en la vida i obra del poeta 
Miquel Martí i Pol, dins el 
marc de l’endarrerida Diada 
de Sant Jordi.
Aquest espectacle s’hagués 
hagut de fer el passat dia 21 
de març, que és el dia que se 

celebra el Dia Mundial de la 
Poesia i també el Dia Mun-
dial del Titella, i que degut al 
confinament pel Coronavirus 
es va haver de suspendre, i 
ara, al pati de la biblioteca 
de Sant Quintí de Mediona, 
s’ajuntaran les dues celebra-
cions de les diades: titelles i 
poesia. Aquest també seria 
el primer acte a la comarca 
de celebració del 20è aniver-
sari de la companyia Micro 
Troupe. L’acte serà a la Biblio-
teca Municipal.

Titelles i poesia a Sant 
Quintí de Mediona
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PIERA / LA VEU 

Amb la voluntat de 
donar suport a les fa-
mílies que es troben 

en situació de vulnerabilitat i 
promoure el lleure educatiu, 
la Generalitat de Catalunya 
ha publicat una nova presta-
ció extraordinària de la qual 
se’n poden beneficiar els in-
fants i joves de 3 a 17 anys. 
La sol·licitud l’ha de presen-
tar una persona de la seva 
unitat familiar que tingui 
més de 18 anys i ha d’ins-
criure l’infant o infants al seu 
càrrec a una activitat d’edu-
cació en el lleure que tingui 
lloc a Catalunya, estar em-
padronat i residir legalment 
en un municipi català i que 
la unitat familiar tingui uns 
ingressos bruts inferiors als 
25.180,44 euros anuals (o in-
feriors als 12.590,22 euros en 
el període entre l’1 de gener 
i el 30 de juny de 2020). Les 
activitats s’han de celebrar 
entre el 22 de juny i el 13 de 
setembre de 2020 i la durada 
mínima ha de ser de set dies, 
siguin o no consecutius. En 
el cas de les activitats sense 
pernoctació, la durada mí-
nima ha de ser cinc hores al 
dia. La Generalitat atorgarà 
un ajut de 100 euros si l’ac-
tivitat implica pernoctació i 
un ajut de 80 euros si no ho 
inclou. L’ajut és compatible 
amb altres prestacions d’ad-

Suport a les famílies per accedir a
activitats de lleure

ministracions públiques i 
privades. 
Les sol·licituds es podran 
sol·licitar només de forma 
telemàtica fins el proper 14 
de setembre o fins que s’ex-

haureixi la dotació pressu-
postària prevista de tres mi-
lions i mig d’euros. 
Podeu consultar les activitats 
d’estiu que s’ofereixen a Piera 
a la web de l’Ajuntament. 

PIERA / LA VEU 

Durant l’estiu, les do-
nacions baixen a tot 
Catalunya al voltant 

del 30% pel canvi d’hàbits 
de la ciutadania. És per això 
que el Banc de Sang i Tei-
xits reforça les campanyes 
de donació durant els mesos 
de juliol i agost per a mante-
nir les reserves en els nivells 
habituals. Enguany, a més, 
les necessitats de sang són 
més elevades per la represa 
d’operacions als hospitals 
que s’havien ajornat durant 
les setmanes més dures de la 
pandèmia.
Els dies 28 i 29 de juliol els 
veïns i veïnes de Piera po-
dran donar sang de 10 a 14 
h i de 17 a 21 h al Casal per 
a joves i grans. Per a fer-ho, 

serà necessari reservar prè-
viament a través del web 
donarsang.gencat.cat.
El Banc de Sang ha progra-
mat una seixantena de cam-
panyes cada setmana en dife-
rents municipis catalans per 

Nova campanya de donació de sang 

garantir que tots els malalts 
tindran la sang necessària per 
als tractaments. També ro-
mandran obertes les sales de 
donacions als hospitals de re-
ferència per assolir les 35.000 
donacions necessàries.

PIERA / LA VEU 

Avui divendres a les 
10 del vespre al Gall 
Mullat tindrà lloc un 

nou concert del cicle de Mú-
sica MEV’2020. en aquesta 
ocasió anirà a càrrec de Neus 
Mar, qui oferirà “Íntimament 
Llach”
En la banda sonora de les 
nostres vides sempre hem 
tingut com a fidels acompa-

nyants les lletres i les cançons 
de Lluís Llach. Els amics, els 
amors i els ideals, aquells 
que no hem d’abandonar mai 
malgrat la vellesa i els obsta-
cles que ens trobem a la vida. 
Trobem una delicada estrofa 
de Lluís Llach en la nostra 
primera declaració amorosa, 
durant la primera besada, i 
tot seguit amb l’esperit abran-
dat, per fer front a la llibertat 
i les injustícies que patim.

MEV’2020: concert amb 
Neus Mar

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La celebració de la Festa 
Major dels Hostalets de 
Pierola estava prevista 

a partir d’aquest dijous però 
en una edició marcada per 
la situació sanitària actual, 
finalment, es cancel·len els 
actes. 
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola comunica que, 
seguint les recomanacions 
sanitàries de Salut i Mossos 
i malgrat haver habilitat un 
seguit de mesures per evitar 
contagis en els actes d’aques-
ta setmana, cancel·la la Festa 

Major.
La decisió ha estat consensu-
ada conjuntament entre els 
tres partits amb representació 
al consistori. Des de l’Ajunta-
ment s’ha treballat intensa-
ment al llarg del darrer mes i 
mig per poder celebrar aques-
tes festes, però els rebrots de 
la Covid-19 dels últims dies a 
poblacions pròximes i la in-
certesa que, en qualsevol mo-
ment, pot arribar al municipi 
han fet prendre aquesta deci-
sió. Des del consistori es vol 
fer un especial agraïment a 
totes les persones implicades 
pel gran esforç dut a terme.

Se suspèn la Festa Major 
dels Hostalets de Pierola

Interessats trucar:
636 92 52 98
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CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades ha decidit sus-
pendre la Festa Major 

per la pandèmia provocada 
pel Covid-19.
La prudència i la responsabi-
litat, davant del nou marc de 
contagis a Catalunya, ha estat 
determinant en aquesta deci-
sió que ha arribat després de 
diverses reunions. En primer 
lloc la Junta de Govern s’ha 
reunit per tornar a valorar les 
activitats previstes, sospesant 
una vegada més el risc de 
contagi derivat de la possible 
concentració de persones. Se-
guidament, l’alcalde, Salvador 
Vives; la regidora de Festes, 
Susana Moreno, i el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
s’han reunit amb represen-
tants de la vintena d’entitats 
implicades en la Festa Major 
per traslladar la proposta de 
suspendre la celebració expli-

cant-los el perquè d’aquesta 
suspensió i agrair-los perso-
nalment la seva tasca en la 
construcció d’un programa 
d’actes i activitats que, malau-
radament, no es podrà portar 
a terme. Finalment, l’equip de 
govern ha comunicat aquesta 
decisió als regidors de l’oposi-
ció que també hi han mostrat 
el seu acord.
Tal com destaca la regidora de 
Festes, Susana Moreno, “ens 
ha tocat prendre una decisió 
molt difícil i dolorosa ja que 
suspendre la festa grossa de 
la vila no té gairebé prece-
dents. Però crec que ara ens 
toca ser molt prudents, i així 
ens ho han anat traslladant al-
gunes entitats al llarg dels úl-
tims dies. Prenem ara aques-
ta decisió per no allargar-ho 
més en el temps, ja que les 
dimensions, la implicació de 
les entitats i la logística de la 
festa fa que les decisions més 
rellevants no es puguin pren-

dre a última hora. Tanmateix, 
voldria posar en valor la im-
plicació i la comprensió de 
les entitats que participen en 
l’organització de la Festa, que 
en tot moment han estat com-
prensius amb els canvis que 
s’han anat produint”.
L’anul·lació de la Festa Major 
no implica, però, que no hi 
hagi voluntat de mantenir la 
programació d’actes culturals 
al llarg de l’estiu. Tal com ex-
plica el regidor de Cultura, 
Àngel Soteras, “hem renunci-
at a concentrar molts actes en 
pocs dies pel risc evident que 
suposa d’acumulació de per-
sones, però tampoc volem que 
l’agost sigui un desert d’oferta 
cultural i lúdica per als cape-
lladins que no marxaran. Amb 
totes les garanties de seguretat 
sanitària i de control d’afora-
ment, programarem actes no 
massius al llarg de l’estiu sem-
pre segons les possibilitats de 
cada moment.”

Aquest estiu Capellades no tindrà 
Festa Major

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests mesos de ju-
liol i agost és oberta 
la convocatòria per 

accedir al Programa d’Arran-
jament d’Habitatges per a la 
Gent Gran. Les persones in-
teressades només cal que pre-
sentin una instància a l’Ajun-
tament de Capellades, amb la 
documentació que acrediti la 
seva situació (dependència, 
discapacitat i dades econòmi-
ques), o bé que demanin in-
formació – amb cita prèvia- a 
la treballadora social, Iris Ci-
fuentes Salvans.
Aquest programa és per a 
la millora de les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, hi-
giene, habitabilitat i d’eficièn-
cia energètica.
Es fan arranjaments en banys, 
com ara la substitució de la 
banyera per un plat de dutxa, 
adaptacions al lavabo, terres 
antilliscants o ajudes tècni-
ques. També millores a la cui-
na com el canvi de plaques de 
gas per plaques elèctriques, 
col·locar terra antilliscant o 
bé intervencions més gene-
rals com eliminar un graó,  
posar barres o agafadors a zo-

nes de pas.
A aquest programa s’hi pot 
accedir sempre que es pugui 
acreditar ser major de 65 anys 
amb discapacitat i/o depen-
dència, ser major de 80 anys i 
viure sol o amb una altra per-
sona gran. També ho poden 
demanar persones menors 
de 65 anys amb necessitats 
especials pel que fa a la seva 
capacitat física o psíquica 
(reconeixement de discapa-
citat i/o dependència) per 
desenvolupar les activitats de 
la vida diària dins la llar. A 
banda es valorarà la situació 
econòmica segons els barems 
econòmics de serveis socials.

Convocatòria oberta per 
sol·licitar ajudes per a 
arranjament d’habitatges

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest estiu s’ha estre-
nat un nou mètode 
d’accés i control a la 

Piscina blava de Capellades, 
per gestionar l’aforament i 
garantir sempre que hi hagi el 
nombre permès de persones 
dins la instal·lació.
A mesura que els usuaris 
l’han començat a fer servir  
s’ha detectat un seguit de 
qüestions que els programa-
dors de l’aplicació han pogut 
modificar.
Una de les més sol·licitades és 
que es puguin comprar entra-
des per al matí i la tarda del 
mateix dia. Ara, des d’aquest 
dissabte, l’aplicatiu ja permet 
fer-ho. El segon canvi afec-
ta les persones que tenien 
abonament de temporada. 
Fins ara, calia que per en-

trar al recinte fessin reserva 
de plaça. Des de dissabte els 
qui tenen abonament ja no 
hauran de fer reserva, no-
més caldrà que ensenyin el 
codi QR de l’abonament, a 
l’entrada i a la sortida de la 
Piscina. Aquestes modifica-
cions van entrar en funcio-
nament dissabte passat.
Aquest estiu la utilització de 

Canvis en la reserva d’entrades a la 
Piscina Blava

la Piscina Blava està sotmesa 
a les restriccions imposades 
arran de la crisi sanitària pro-
vocada per la Covid-19. Re-
cordem que és obligatori l’ús 
de mascareta excepte quan es 
banyi o prengui el sol. Com a 
tots els equipaments munici-
pals, a la Piscina Blava no es 
pot fumar. Tampoc es permès 
fer pícnic, ni jugar a pilota.

CAPELLADES / LA VEU 

Fins el divendres 31 de juliol 
es pot sol·licitar els ajuts per 
al lloguer i els subministra-
ments de l’habitatge convo-
cats per l’Ajuntament de Ca-
pellades.
El ple va aprovar aquests ajuts 
emmarcats dins d’un paquet 
de mesures creat per fer front 
al greuge econòmic provocat 
per la Covid-19.

La tramitació d’aquesta ajuda 
es podrà fer de manera pre-
sencial a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament 
de Capellades i també tele-
màticament a la pàgina web 
capellades.cat, a través d’una 
instància genèrica. En aquest 
enllaç es poden consultar les 
bases reguladores i la docu-
mentació que cal presentar 
adjuntada a la instància i amb 
la declaració jurada.

Darrers dies per sol·licitar 
les ajudes al lloguer i els 
subministraments de 
l’habitatge

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 

Amb motiu de la Festa 
del Romesco, dissab-
te 18 de juliol la Co-

bla ciutat de Girona ha ofert 
un concert de sardanes al Pati 
del castell de Santa Coloma 
de Queralt, seguint les mesu-
res de prevenció i seguretat 
que exigeix el moment pre-
sent.
El concert substitueix el tra-
dicional Aplec de la Sardana 
que no s’ha pogut dur a ter-
me a causa de la Covid-19. 
Amb aquesta proposta musi-
cal, l’Ajuntament vol mante-
nir viu l’esperit sardanista de 
la població i recuperar en la 
mesura del possible l’agenda 
d’activitats.
Prop d’un centenar de per-
sones gaudeix del concert, i 
mentrestant els participants 
del concurs del romesco pre-
paren el seu plat a l’Hort del 
Castell. Enguany la partici-
pació és de quatre grups i 

els premis són un lot de pro-
ductes colomins i una placa 
commemorativa. El jurat està 
format per un representant 
de l’Ajuntament, una repre-
sentant de la revista La Se-
garra, un representant de la 
colla de diables Keressus i 
una representant dels Amics 
del romesco.

Es celebra la Festa del Romesco a Santa 
Coloma de Queralt, en format reduït

Concert de sardanes. / STARTAP.CAT / 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

La celebració acaba amb el 
tradicional sopar, enguany 
només per als participants del 
concurs. El desig comú és que 
la pròxima edició pugui ser, 
com sempre, una jornada de 
festa i celebració que reuneix 
prop de mil persones a la 
Plaça Major de Santa Colo-
ma de Queralt.

CARME / LA VEU 

Quatre actes… un per 
cada dia que ha durat 
la Festa Major de Car-

me 2020. Una missa i sardanes, 
una caminada nocturna, un 
espectacle de teatre familiar i 
unes havaneres. Aquest és el 
bagatge del programa d’en-
guany.
Una Festa diferent, d’acord 
amb el panorama que estem 
vivint. Una Festa senzilla, però 
no per això deslluïda... ans al 
contrari!. Ha estat molt parti-
cipada i amb un enorme sentit 
de la responsabilitat, tot reivin-
dicant els actes culturals i d’es-
barjo.
Han faltat els esdeveniments 
més multitudinaris i emble-
màtics... el sopar popular, els 
concerts al carrer i els balls a la 
pista... tots ells, actes difícils de 
gestionar i gens recomanables 
a hores d’ara.
Totes les carmetanes i carme-
tans han demostrat conscièn-
cia, sentit comú i molta pre-
disposició per gaudir d’aquest 
muntatge atípic. En aquest 
sentit, es demostra que les 
persones tenim la capacitat 
d’adaptar-nos a les circumstàn-

cies i que és bàsic mantenir una 
actitud positiva per afrontar les 
adversitats i els nous reptes que 
ja estem experimentant i que 
ens tocarà vehicular en el futur.
La Festa va començar el pas-
sat dijous 16 amb la celebra-
ció d’una missa solemne i la 
posterior audició i ballada de 
sardanes, a càrrec de la Cobla 
Lluïsos... uns clàssics de l’esce-
na carmetana.
Divendres va tenir lloc una ca-
minada nocturna per l’entorn 
de Carme amb parada per so-
par, a compte dels participants, 
a l’Ermita de Collbàs. Va ser 
una sortida diferent, amb gent 
de totes les edats i sota un cel 
estrellat esplendorós que ens va 

permetre visualitzar, fins i tot, 
el cometa Neowise.
Dissabte va ser el torn d’en Jam 
i el seu espectacle de teatre fa-
miliar HATS, un viatge audaç 
i divertit per diferents perso-
natges i situacions, a través 
del canvi de diversos barrets. 
Grans i petits s’ho van passar 
d’allò més bé davant el treball 
impecable de l’artista.
El diumenge 19, les havaneres 
del Grup La Guingueta d’Igua-
lada van posar punt i final a la 
Festa Major, amb la seva par-
ticular visió del gènere i una 
posada en escena que busca la 
complicitat amb el públic.
Cal esmentar que, durant 
aquestes setmanes de juliol, 

Carme celebra una atípica, però lluïda Festa Major 2020

s’han programat algunes acti-
vitats adreçades al jovent del 
municipi. Així, el passat 14 de 
juliol va tenir lloc un torneig 

de vòlei platja i el proper dia 
28 està previst fer cinema a la 
fresca, sempre i quan es pugui 
garantir la seva viabilitat.

LA LLACUNA / LA VEU 

La Comissió de Festa 
Major de La Llacuna 
juntament amb l’Ajun-

tament han acordat finalment 
no celebrar la Festa Major 
d’enguany. Així, La Llacuna 
se suma a la llista de pobles 
de la comarca que no viuran 
la seva festa gran amb motiu 
de la situació generada per la 
Covid19.
L’organització ha estat valo-
rant fins a l’últim moment la 
possibilitat de celebrar una 
festa major adaptada a la 
nova normalitat i amb totes 
les mesures de seguretat però 
finalment, ha considerat més 
responsable cancel·lar tots els 
actes.
La Llacuna viu molt intensa-
ment cada any la seva Festa 
Major, els seus veïns i veïnes 
esperen la primera setmana 
del mes d’agost per a retro-
bar-se i omplir els carrers del 
poble però aquest any hauran 

d’esperar un any més. Així ho 
explicaven en un comunicat, 
l’Ajuntament i la  Comissió de 
Festes on deien “amb molt de 
dolor i amb molta tristesa, ens 
veiem obligades i obligats a 
cancel·lar els actes de la Festa 
Major 2020” i afegia que “per 
prudència, per responsabili-
tat, mirant pel bé de la salut 
de tothom”. L’escrit emplaçava 
a tothom a retrobar-se per la 
Festa Major del 2021.

La Llacuna no celebrarà 
la seva Festa Major
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ALTA ANOIA / LA VEU 

Atesa la situació sani-
tària que va obligar 
a cancel·lar les actu-

acions previstes a la prima-
vera, Espurnes Barroques ha 
programat unes Espurnes de 
Tardor més nodrides del que 
hauria estat habitual.
La programació, que es farà 
pública a final d’agost, comp-
tarà amb 9 concerts, 1 confe-
rència, 1 taula rodona, 1 cami-
nada i —com sempre— anirà 
associada a tastos gastronò-
mics relacionats amb cada es-
deveniment. En aquest sentit, 
cal remarcar que ja s’està tre-
ballant en l’elaboració de di-
versos dolços barrocs i que es 
comptarà amb la col·labora-
ció de diversos cellers. A més, 
s’ha programat una acció so-
cial a la Llar d’avis de Cardo-
na (una de les més afectades 
per la pandèmia) i diverses 
accions educatives al Bages i 
al Solsonès.
Si les condicions sanitàries 
ho permeten, les actuacions 
es duran a terme entre el 13 
i el 27 de setembre en diver-
sos punts de les quatre co-
marques on el festival està 
implantat, a l’Anoia, el Bages, 
el Solsonès i la Segarra. Hi 
haurà majoritàriament actu-
acions de formacions locals 

(com per exemple les d’O Vos 
Omnes, L’Acadèmia 1750 o el 
Conjunt Àtria), però també 
de diversos artistes de fora de 
Catalunya, entre els quals cal 
destacar els debuts d’un duet 
a Catalunya i, el d’un quartet 
de Basilea a l’estat espanyol.
Tot i centrar-se eminentment 
en el període barroc, enguany 
el festival traçarà un fil con-
tinu fins a Beethoven, su-
mant-se així a l’efemèride del 
250 aniversari del naixement 
del geni de Bonn. A més, ja 
des del mateix lema del festi-
val, es retrà homenatge a les 
persones que han estat més 
afectades per la pandèmia, 
tant a nivell artístic com re-
alitzant accions específiques 
per a diversos col·lectius. En 
aquest sentit, el festival s’en-
cetarà amb un concert molt 
especial a Manresa, progra-
mat per al 13 de setembre, 
quan farà just mig any del 
tancament de les escoles. 
Malgrat la incertesa del con-
text sanitari i social, Espur-
nes Barroques ha continuat 
treballant per poder oferir 
propostes culturals d’alt nivell 
a l’abast de tothom, entenent 
que la cultura és una necessi-
tat primordial de la societat. 
Per això, adequant-se sempre 
a les mesures sanitàries vi-
gents, incorporarà també al-

gunes de les experiències di-
gitals desenvolupades durant 
l’estat d’alarma, fent diverses 
accions a les xarxes socials.

El bagatge de les Espurnes 
Confinades
Espurnes Confinades va ser 
el nom que es va donar a les 
accions realitzades principal-
ment a les xarxes socials entre 
el 16 de maig i el 7 de juny, 
en les dates en què s’haurien 
hagut de dur a terme els con-
certs de primavera. Durant 4 
caps de setmana, es van fer 4 
concursos amb què es dona-
ven a conèixer diversos en-
clavaments patrimonials del 

El Festival Espurnes Barroques farà nou concerts 
en l’edició de tardor

Territori Barroc,  els premis 
del qual eren diversos lots de 
productes del territori.
A banda d’aquestes accions 
de promoció, el primer cap 
de setmana es va emetre un 
clip del quartet vocal Can-
toría. El segon cap de setma-
na, es va realitzar un concert 
sense públic a Pujalt (Anoia), 
retransmès en directe pel ca-
nal YouTube del Festival, que 
va ser seguit per gairebé unes 
200 persones. Aquest concert 
va suposar la presentació del 
disc d’Adriana Alcaide Still 
Life. El tercer cap de setmana, 
amb un canvi en la situació 
sanitària, es va programar 

el primer concert en viu de 
música clàssica a Catalunya, 
amb l’aforament ple. L’encar-
regat de fer-lo va ser el poli-
facètic Marc Díaz, a l’orgue 
renaixentista del Santuari del 
Miracle, amb un programa de 
missatge esperançador titulat 
Amb llum d’orgue. L’últim cap 
de setmana es va realitzar una 
acció simbòlica, amb un clip 
de silenci en homenatge a to-
tes les veus que la pandèmia 
ha silenciat.
Les accions a les xarxes van 
ser seguides per una mitjana 
de 400 usuaris cada cap de set-
mana, de la qual cosa s’ha fet 
una valoració molt positiva.

CALAF / LA VEU 

Des del 2018 l’Ajunta-
ment de Calaf dispo-
sa de diferents solars 

ubicats entre el carrer Pujalt 
i el carrer Laureà Figuerola 
dividits en 19 parcel·les que  
s’ofereixen com a horts ur-
bans. 
Actualment han quedat dis-
ponibles 10 d’aquestes parce-
l·les. Per això, s’obre la possi-
bilitat de sol·licitar-ne una a 
totes aquelles persones que 
tinguin ganes de cultivar un 
hort ecològic i no tinguin es-
pai per fer-ho. 
Les dues tipologies disponi-
bles són: 
Horts en règim de tari-
fa, subjectes a una tarifa 
de 37,72€/any i una fian-
ça de 100€. Les llicències 
tindran una durada de 2 
anys, amb possibilitat de 

pròrroga de 2 anys. 
Horts en règim social, amb 
una llicència d’un any, pror-
rogable any a any fins a un 
màxim de 4 anys.
Condicions mínimes generals 
- Ser persona física i major 
d’edat.

- Estar empadronat a Calaf.
- Només es podrà presentar 
una sol·licitud per unitat fa-
miliar, entenent-se per uni-
tat familiar aquelles persones 
que convisquin en un mateix 
domicili.
- No disposar, a títol de pro-

pietari o en lloguer, de cap al-
tre hort o terreny de conreu, 
ja sigui dins del terme muni-
cipal de Calaf o fora d’aquest.
- No haver-se atorgat una 
altra parcel·la o hort a un 
membre de la mateixa unitat 
familiar.
- No haver estat sancionat 
prèviament com a usuari dels 
horts urbans.
- En el cas d’optar a un hort 
en règim social, estar en se-
guiment pels Serveis Socials 
de l’Ajuntament.

Drets i obligacions 
Les persones beneficiàries 
tindran el dret a conrear tot 
tipus d’hortalisses, verdures i 
flors, sempre que no estiguin 
prohibides per alguna dispo-
sició; a disposar de compost 
i a tenir accés a un punt d’ai-
gua.
Per altra banda, tindran 

l’obligació d’utilitzar un sis-
tema de reg gota a gota, a 
cultivar l’hort seguint les tèc-
niques de l’agricultura ecolò-
gica i a realitzar una rotació 
de cultius que permeti la re-
generació natural dels nutri-
ents, entre altres.

Com sol·licitar-lo? 
Les persones interessades a 
participar en la convocatòria 
per a la concessió a precari 
d’un hort urbà de Calaf hau-
ran de presentar la fitxa de 
sol·licitud normalitzada i la 
documentació necessària.
Es pot consultar tota la docu-
mentació i condicions en el 
Reglament de règim d’ús dels 
horts urbans de Calaf adjunt 
en aquesta notícia.
Per a més informació, es pot 
contactar amb l’Àrea de Medi 
Ambient al 938 698 512 o are-
nascm@calaf.cat.

Parcel·les disponibles als horts urbans de Calaf



Doble victòria de Marc Piquer, del Piera 
Scan, al Trial de Lleó

esports

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després del trial llei-
datà d’Aitona el 
campionat estatal de 

trial a l’aire lliure va quedar 
aturat pels efectes de la pan-
dèmia. Així doncs, la segona 
i tercera prova puntuables 
han tingut per marc la pobla-
ció de Pobladura de les Re-
gueras a la província de Lleó 
i en la que hi ha molta afició i 
tradició trialera. Enguany, en 
aquest campionat no hi par-
ticipa el campió pierenc Toni 
Bou. 
Es van disputar dos trials, 
un el dissabte i l’altre el diu-

menge amb puntuació inde-
pendent en cadascun d’ells 
i en que hi participaren pi-
lots dels dos clubs anoiencs 
Piera Scan i DSB La Pobla 
de Claramunt, així com de 
l’igualadí Àlex Canales, del 
Cent Peus.
Les classificació de tots ells 
fou esplèndida, amb varis 
podis a les diverses categori-
es i fins i tot amb dues victò-
ries. Així, a la categoria TR1 
Gerard Trueba (Beta Trueba) 
del DSB La Pobla de Clara-
munt es classificà setè el dis-
sabte i vuitè el diumenge. A 
TR2, Sergi Ribau del Piera 
Scan era  segon i quart, Àlex 

Canales (TRRS) del Cent 
Peus quart i tercer, i Pol Me-
dinyà (TRRS) setè i sisè.
A Júnior, David Fabián (Beta) 
del Piera Scan vuitè i sisè. A 
Cadet 125 Bernat Vendrell 
(Beta Trueba) del Piera Scan 
sisè i onzè i Marc Piquer 
(Beta Trueba) de Sant Sadur-
ní d’Anoia del Piera Scan, va 
aconseguir la victòria tant el 
dissabte com el diumenge. 
A Juvenil A, Àlex Medinyà 
(TRRS) del Piera Scan tercer 
i segon. Els dos propers trials 
es disputaran pels voltants de 
la població de Baiona de la 
província de Pontevedra, els 
dies 26 i 27 de setembre. 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable pel campio-
nat de l’Aragó de ral·lis 
de trams de terra, es va 

disputar la segona edició del 
Ral·li Tram de Terra d’Utri-
llas, a la província de Terol.
El ral·li constava de quatre 
trams cronometrats. De fet 
era el mateix tram que es dis-
putava quatre vegades, dues 
d’elles en sentit invers.
La prova terolana compta-
va amb una bona inscripció, 
amb varis equips catalans 

i fins i tot amb dos equips 
francesos amb potents cotxes. 
Entre els participants hi havia 
el format per Miquel Pons 
de Santa Maria de Miralles i 
l’igualadí Carles Planell que 
aquesta vegada canviaren el 
Ford Focus amb el que parti-
ciparen al ral·li solsoní per un 
Opel Kadett 2.0.
Destacat ral·li el dels ano-
iencs, que van anar de menys 
a més, amb algun crono entre 
els deu primers i que acon-
seguiren la quinzena posició 
final i quarts de la classe 2.

Bon Ral·li Terol de 
Miquel Pons i Carles 
Planell

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Jugadores i porteres 
d’Igualada, comarca i de 
la resta de la geografia 

catalana han gaudit molt de 
la primera edició de l’OkEs-
tiu. Una nova activitat de 
l’Igualada Femení HCP que 
ha estat molt ben acollida i 
ha comptat amb prop de 120 
inscripcions al llarg de les tres 
primeres setmanes de juliol.
A les tecnificacions s’hi han 
sumat, com a entrenadores, 
algunes de les millors juga-
dores del món del moment, 
com la igualadina Maria 
Díez ‘Peke’, també Anna Ca-
sarramona, Pati Miret, Mar-
ta Borràs i també la fins fa 
poc entrenadora i Directo-
ra Esportiva del club, Ma-
ria Fernández ‘Pulgui’, que 
es van sumar a l’Staff tècnic 
format per Marina Salanova, 
jugadores dels equips sèniors 
i organitzat i coordinat  per 
l’entrenador del club, Manel 
Cervera.
El club es mostra “satisfet i 
agraït per la confiança diposi-
tada en l’activitat tot i la crisi 
que ha provocat la COVID-19 
a tots els nivells. La responsa-
bilitat ha estat màxima i així 
seguirem per a mantenir a 
ratlla aquest virus entre to-
tes i tots. Ens hem d’adaptar 
al moment de la manera més 
responsable mantenint al mà-
xim les activitats”, manifesta 
el president del club igualadí, 

Jordi Besa.
El club tanca ara “per vacan-
ces” i tornarà amb una altra 
activitat; l’OkStage. Es tracta 
duna nova activitat, a jornada 
complerta i on, durant tota la 
setmana del 17 al 21 d’agost, 
totes les jugadores i porteres 
del club i també d’altres con-
junts, es prepararan per en-
carar amb les millors garan-
ties físiques i tècniques una 
temporada que pel conjunt 
igualadí serà històrica, ja que 
retorna a la OkLiga, s’estrena-
rà en categories mixtes i ins-
criurà un tercer equip sènior. 
La il·lusió és màxima al club 
igualadí. 

L’OK Lliga Femenina 
començarà a finals de 
setembre
A l’espera de que se’n publi-
quin tots els detalls, l’OkLiga 
Femenina començarà el pro-
per 26 de setembre en format 
de dos grups de 8 equips ca-
dascun, que es definiran mit-

jançant sorteig. Els equips 
s’agruparan en binomis, ate-
nent l’ordre de la classifica-
ció final de la darrera edició 
de la OkLiga Femenina, i es 
sortejarà si van al grup A o 
al B. Aquesta primera fase 
constarà d’un total de 14 
jornades en doble partit tots 
contra tots.
Acabada la primera fase 
inicial, els 4 millors equips 
de cada grup passaran al 
grup C, i la resta, al grup D. 
Aquesta segona fase serà re-
duïda, doncs comptabilitza-
ran els resultats entre equips 
que coincideixin també en 
aquest segon grup. Així, la 
segona fase tindrà només 
8 jornades i s’acabarà el 24 
d’abril de 2021. Al final de la 
segona fase, els darrers cinc 
classificats del grup D seran 
els equips que baixaran a les 
lligues autonòmiques.
El playoff pel títol el jugaran 
els quatre primers classifi-
cats, entre l’1 i el 23 de maig.

Més d’un centenar de jugadores 
participen a l’OKEstiu

BÀSQUET / LA VEU 

E l Sènior Femení A del 
Club Bàsquet Iguala-
da tornarà a comptar 

amb el suport del seu patro-
cinador, el gimnàs Anytime 
Fitness Igualada, l’equipa-
ment esportiu del carrer del 
Clos d’Igualada que obre les 
24 hores i que compta amb 
màquines de fitness d’última 
generació.
El representant del nou gim-
nàs, el club manager i direc-

tor del centre, Adrián Ca-
brera, i el president del CBI, 
Jordi Balsells, han signat 
aquest acord de col.laboració 
per a la propera temporada 
2020-21. 
Les jugadores del sènior fe-
mení A competeixen a Copa 
Catalunya, una categoria de 
gran nivell i exigència on els 
darrers dos mesos d’aques-
ta última temporada van fer 
una gran progressió  fins que 
la competició va ser inter-
rompuda per la pandèmia. 

Anytime Fitness 
Igualada segueix com a 
patrocinador del CBI

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Aquest estiu la ciutat 
ha viscut un festi-
val Anòlia especial i 

diferent, condicionat per les 
circumstàncies actuals, però 
no per això s’ha deixat de fer 
i la ciutat ha pogut gaudir 
novament d’una setmana de 
concerts a l’aire lliure. Tal com 
especifica en Pere Camps, re-
gidor de Cultura de l’Ajunta-
ment, “no hem volgut que la 
ciutat es quedés sense el seu 
festival d’estiu i vam apostar 
de tirar-lo endavant amb totes 
les mesures de seguretat higiè-
niques que es demanen. Penso 
que era important no deixar 
de fer-lo”. Els concerts s’han 
fet seguint tots els protocols 
sanitaris i de distància social, 
amb presa de temperatura, hi-
giene i desinfecció de l’espai.
Pere Camps es congratula de 
l’aposta ferma que es fa des de 
l’Ajuntament d’Igualada per 
mantenir el món de la cultura 

viu. “Ja vam ser els primers en 
obrir el Teatre, amb un afora-
ment molt reduït però crèiem 
i seguim creient, que el món 
de la cultura, ja molt tocat, ha 
de mantenir el seu espai, amb 
les mesures que calgui... però 
ha d’existir”.
Unes 1.300 persones en total 
s’han acostat aquests darrers 
dies al pati del Museu de la 
Pell per escoltar la bona músi-
ca que oferien sis formacions 
locals, amb ganes de gaudir de 
la música en directe. El regi-
dor igualadí destaca la qualitat 
musical i la bona sintonia amb 
el públic dels concerts, “sobre-
tot els dos primers, a càrrec 
de Xillona que va portar 220 
persones al pati del Museu i el 
de B-Back, amb uns concerts 
de versions que van fer gaudir 
molt els públic assistent”. El 
concert de la Marina Freixas i 
el de la Queralt Lahoz, potser 
amb unes propostes més per-
sonals, van arribar a un públic 
més reduït però que s’ho va 

Bona acollida al Festival Anòlia 2020

passar mot bé. El concert de 
divendres, amb el grup Inic, 
una formació que fa un rock 
molt enèrgic, va connectar 
molt bé amb el públic assis-
tent. També va tenir molt èxit 
la presentació de l’Anòlia a la 
ciutat, dalt dels autobusos ce-

dits pel FC Barcelona amb la 
txaranga HoPeta Street Band 
que van recórrer els carrers de 
la ciutat duran dues hores amb 
la seva música engrescadora.
Pere Camps  es mostra satis-
fet de poder haver fet l’Anòlia 
“perquè ha estat una prova de 

foc de com serà la Festa Ma-
jor d’Igualada d’aquest any, 
que des del consistori apostem 
per dur a terme. Hem parlat 
molt sobre si s’havia de fer o 
no però penso que s’ha de di-
ferenciar molt bé entre què és 
la “cultura” i què és “l’oci”. Els 
esdeveniments culturals que 
s’estan duent a terme arreu 
-Cruïlla, Grec, Festival de Pe-
dralbes, per exemple- són una 
mostra que la cultura és se-
gura, si es prenen les mesures 
corresponents, i això volem 
fer en la nostra Festa Major”. 
“Pretenem dur a terme acti-
vitats diverses en diferents es-
pais: pati del Museu, claustre 
de l’Escola Pia, camp de fut-
bol de Fàtima, Parc Central..., 
amb aforaments limitats i amb 
totes les mesures de protecció 
corresponents”.

El Festival va poder celebrar-se aplicant totes les mesures de seguretat sanitària adients

Aparells de fitness
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E-BIKE doble suspensió 
a partir de 100€ alumini i 250€ carboni en 24 quotes sense interessos
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CINEMA / RAMON ROBERT 

CINE TARRAGONA
El cinema Tarragona, també 
cafeteria encara en actiu, va 
obrir-se al mateix carrer de 
Tarragona número 43, al Poble 
Sec. La platea tenia un afora-
ment mitja, sent l’única sala 
de projeccions no ubicada en 
el centre d’Igualada. El Tarra-
gona va iniciar les sessions les 
festes de Nadal de 1967, estre-
nant-se llavors una producció 
molt publicitada, La Bíblia. A 
l’any següent s’hi va estrenar 
2001, una odisea del espacio, 
la pel·lícula de ciència-ficció 
d’Stanley Kubrick, projec-
tant-se tres setmanes seguides. 
A partir del l’any 1976, en ini-
ciar-se el període de transició 
política, el Tarragona va pro-
gramar pel·lícules prohibides 
fins llavors, com Satyricon, 
Portero de noche, El Decame-
rón, Cowboy de medianoche, 
Canciones para después de 
una guerra o El imperio de los 
sentidos. Va ser especialment 
rellevant la projecció de la 
més comentada pel·lícula de 
Bernardo Bertolucci, El últi-
mo tango en París, que alguns 
catalans ja havien vist als cine-
mes de Perpinyà. A França es 
va estrenar el mes d’octubre de 
1972, mentre que els cinemes 
espanyols no la van poder pro-
jectar fins cinc anys després, 
el desembre de 1977. Amb la 
gradual desaparició de la cen-
sura, el cinema Tarragona va 
especialitzar-se en la projecció 
de pel·lícules classificades “S”, 
cinema de pornografia light de 
molt èxit a tot l’estat espanyol. 
Molt entrats els 80, passada la 
febre eròtica, el Tarragona es 
convertiria en una sala de con-
tinuïtat, projectant en segones 
i terceres setmanes pel·lícules 
estrenades al Kursal o al Salón 
Rosa. En decaure  l’assistència, 
va deixar de funcionar als anys 
80, sent reconvertit en una sala 
de bingo, el Bingo Tarragona. 
L’última projecció va tenir lloc 
el 7 de maig de 1989. Aque-
lla tarda de diumenge s’hi va 

oferir un programa doble for-
mat per la comèdia alemanya 
Taxi al Cairo i per una revul-
siva pel·lícula del realitzador 
mallorquí Agustí Villaronga, 
Tras el cristal. El tancament del 
cine Tarragona pràcticament 
va coincidir amb la reconver-
sió del cinema Kursal en tres 
sales.     

SALON ROSA 
Abans de la guerra civil, a 
l’antiga carretera N-II, es va 
obrir el Bar-Restaurant Cana-
letes. A un primer pis, a la pri-
mavera de l’any 1942, es va in-
augurar el Salón Rosa, que en 
principi va fer-se servir com a 
sala de ball amb orquestra i de 
concerts. Es va omplir de gom 
a gom el 14 de març de 1943 
amb l’actuació de l’Orquesta 
Clásica Femenina, dirigida 
per la famosa pianista Isabel 
de la Calle. Al 1944 s’acondi-
cionà per a fer-hi projeccions 
de cinema, tenint l’accés per la 
Rambla Sant Isidre número 6, 
o sigui per la mateixa entrada 
de carrer per on s’accedia al 
bar-restaurant, que fou tancat 
trenta anys abans que el cine-
ma. Als anys 40 i 50, el Salón 
Rosa estrenava las pel·lícules 
més famoses de la seva èpo-
ca, cas de Pasión de los fuertes, 

Duelo al sol, Miguel Strogoff,  o 
Pinocho, un gran èxit de la fac-
toria Disney. El petit local on 
hi havia la taquilla de la venda 
d’entrades era dos immobles 
més enllà, al número 2. Da-
vant mateix del petit local de 
venda d’entrades hi havia un 
gran pirulí on s’hi enganxaven 
els cartells de les pel·lícules 
programades per la Compañia 
Regional de Espectáculos, em-
presa que durant molts anys 
va gestionar la majoria de 

Cinemes d’Igualada i l’Anoia (part 7)
Cine Tarragona i Salón Rosa

cinemes igualadins, un d’ells 
el Salón Rosa. El responsable 
de l’empresa va ser el senyor 
Ramon Grau, que també seria 
alcalde d’Igualada. Als anys 60, 
el Saló Rosa va acollir el Pris-
ma Cine Club, estrenant-se 
una pel·lícula de Pier Paolo 
Pasolini, El Evangélio según 
San Mateo. Als anys 90 s’hi 
van fer sessions anomenades 
cine-art, amb la projecció de 
pel·lícules com la producció 
argentina La historia oficial o 
el clàssic La noche del cazador. 
Als baixos del Canaletes hi va 
funcionar, a partir de 1970 i 
al llarg d’un quart de segle, la 
discoteca Gucken. De vegades, 
els espectadors del cinema po-
dien escoltar de fons el rebom-
bori de la música discotequera. 
El Salón  Rosa, que van acabar 
pintant de blau, va ser el més 
elegant de la ciutat, gaudint 
de quaranta anys de gran es-
plendor,  però de mica en mica 
aniria perdent espectadors, 
sobretot a partir dels anys 90, 
quan va començar a ser un 
cinema de reestrena, projec-
tant les pel·lícules que abans ja 
s’havien vist al Kursal. Durant 
alguns anys, oferiria sessions 
de matinada, la nit del dissabte 
al diumenge. Però ni aquestes 
sessions especials ni la posada 

en marxa de l’anomenat Dia de 
l’Espectador aturarien el seu 
declivi comercial.  Finalment, 
llavors gestionat per Dolors 
Grau, el Salón Rosa tancaria 
les portes el mes de febrer de 
2011. 
Tres curiositats: 
1a. A l’espai on hi havia el Bar 
Restaurant Canaletes, l’entrada 
al Salón Rosa i el local de la 
taquilla del cinema, hi trobem 
avui en dia comerços de les 
marques Stradivarius, Orange 
i Vodafone.  
2a. Davant mateix de la porta 
d’entrada del Canaletes / Salón 
Rosa s’hi va rodar una seqüèn-
cia de la pel·lícula policíaca El 
cerco (Miguel Iglesias, 1955). 
En aquesta seqüència, un atra-
cador espera la arribada del 
bus, per tal de seguir fugint de 
la policia. Recordem que en 
aquella època per la Rambla hi 
passava la carretera Nacional 
II.  
3a. A principis dels anys 70, 
en plena projecció, una senyo-
ra embarassada va començar 
a gemegar i a donar mostres 
de voler donar a llum. Es va 
aturar la projecció, van trucar 
a l’ambulància i van portar la 
senyora a l’hospital. No hem 
pogut saber quina pel·lícula es 
projectava aquell dia.  
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Banco Regional de Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Del novembre del 2002 al ge-
ner de 2003, a la seu del Banc 
de Sabadell, s’endegà una ex-

posició  sobre Els bancs de Catalunya 
amb accions, i documents de l’època. 
Hi figurà un títol de 5 accions, de 500 
pessetes del Banco Regional de Igua-
lada, amb números 2986 a 3000, amb 
data del 28 de  de novembre de 1881.
En aquells anys es fundaren, entre 
d’altres: Banco de Villanueva, Banco 
de Girona, Banco de Manresa, Ban-
co Ibérico, Banco de Valls, Banco de 
Tortosa, Banco de Lérida (amb l’es-
cut de Barcelona) Banco de Tarrassa, 
Crédito Español, Banco de Cataluña.

En total des del 1880, 31 bancs a Ca-
talunya, deu dels quals plegaren abans 
de 1885 i 10 més entre 1885 i1900. 
Suposem que entre ells el d’Igualada. 
De tots aquests bancs  només perdu-
ra, actualment, el Banc de Sabadell
Fou quan es fundaren 41 entitats ban-
càries. Després venen 6 bancs a Ma-
drid, 3 a València, 5 a les illes, 26 a 
Catalunya i només 1 a Segovia. Era 
la “Febre d’Or” tal com indica l’autor 
del texte del catàleg, Esteve M. Faus, 
referint-se a primers dels vuitanta 
del segle XIX, utilitzant el títol de la 
novel.la de Narcís Oller, amb aquest 
mateix títol. 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

El Centre de Noves 
Oportunitats d’AM-
PANS ha impulsat el 

projecte fotogràfic ‘Reflexes 
en femení’, per fer un reco-
neixement a les dones del 
seu entorn més proper. Es 
tracta d’una col·lecció de 29 
fotografies fetes pels joves del 
Centre de Noves Oportuni-
tats, acompanyades d’un petit 
text on expliquen per què han 
escollit aquesta referent dona 
a qui admiren. 

La mostra forma part del 
projecte Start Girls, que té 
l’objectiu d’apoderar les do-
nes i fer-les més visibles, i de 
la campanya #ÉsElla, impul-
sada també per AMPANS. El 
Centre de Noves Oportuni-

‘Reflexes en femení’, un projecte fotogràfic on les joves fan un 
reconeixement a les dones que són referents a les seves vides

Els concerts de les Nits 
Musicals de la Brufa-
ganya s’havien anul·lat 

aquest estiu. El coronavirus: el 
culpable.
Però els organitzadors de les 
Nits Musicals de la Brufaga-
nya, s’han animat a organitzar 
aquest dissabte, 11 de juliol un 
concert, seguint en tot mo-
ment les pautes establertes per 
la Generalitat per evitar possi-
bles contagis. I cal felicitar-los 
per tal com està tot organitzat. 
El concert és a l’aire lliure, 
una tarima pels músics, i 
amb taules petites, totes se-
parades, amb gel hidro-al-
còholic a l’entrada i en altres 
llocs, i tothom amb masca-
reta. Amb l’entrepà, s’entrega 
aigua i la coca per la xocolata 

tats, gestionat per AMPANS 
i Intermèdia, és un programa 
que s’adreça a joves d’entre 
16 i 24 anys que no treballen 
i han abandonat els estudis, 
oferint-los orientació, forma-
ció, acompanyament i inter-
mediació; amb l’objectiu que 
recuperin les ganes d’apren-
dre i retornin al sistema edu-
catiu o bé es formin i trobin 
una feina. 
‘Reflexes en femení’ al Casal 
Popular d’Igualada
La mostra arriba a Igualada, 
després de passar per Man-

resa i Vic, i es podrà veure al 
Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, des del 23 de juliol 
al 31 d’agost. La inauguració 
tindrà lloc aquest mateix di-
jous 23 a les 19h i comptarà 
amb la presència de la di-
rectora del Centre de Noves 
Oportunitats a la Catalunya 
Central, Ada Colomer; les 
tècniques del Centre a la co-
marca de l’Anoia, Cristina 
Reseco i Laura Castillo; i dues 
de les joves del Centre, que 
explicaran la seva experiència 
al participar de l’exposició. 

del final del concert.
A mesura que es va fent fosc, 
va refrescant. Els veïns de la 
zona, prou que ho saben.
El músics: quatre joves apas-
sionats per la música de cam-
bra. El més sorprenent: els 
instruments musicals: Pere 
Méndez: saxo soprano, Víctor 
Serra: saxo alt, Robert Seara: 
saxo tenor, Daniel Miquel: 
saxo baríton
Impressionant com els quatre 
saxos, amb el seus so tan di-
ferents, s’uneixen en una in-
terpretació impecable. Potser 
més d’un dels que estem allà, 
no sabem que hi pugui haver 
saxos tan diferents, tant en la 
forma com en el so. Quan veus 
els instruments d’un quartet, o 
de tota una orquestra, t’adones 

de la perfecció i complexitat 
de tots els instruments.
Els joves del quartet interpre-
ten diverses peces de música 
clàssica, començant amb una 
interpretació de la Sonata per 
a piano Op.14 Núm. 1 de Be-
ethoven, amb motiu del 250 
aniversari del músic. Seguei-
xen amb “Lectures diferents”, 
compost pel compositor hon-
garès Peter Eötvos, per un 
quartet de saxofons. Per últim, 
unes composicions de l’ameri-
cà David Maslanka sobre un 
coral de Bach, un madrigal de 
Gesualdo i un cant gregorià. 
I també “el sombrero de tres 
picos” de Falla.
I mentre se serveix la xocolata 
a les taules, els músics conti-
nuen tocant peces tan emble-

màtiques com la preciosa ha-
vanera “Vestida de Nit” de la 
Silvia Pérez Cruz.
Els KEBYART ENSEMBLE 
han aconseguit molts premis 
tant nacionals com internaci-
onals, i ha actuat tant a Cata-
lunya, com a la península i a 
l’estranger.
Una frase sintetitza les seves 
interpretacions:
“Un quartet no sols compagi-
nat fins a l’extrem i en pleníssi-
ma forma interpretativa, sinó 
també uns músics capaços de 
traspassar la perfecció tècnica 
per arribar a la comunicació 
musical”.
(Revista Musical Catalana. 
Palau de la Música, 3/11/16)
Sentir les interpretacions dels 
KEBYART ENSEMBLE, amb 

tanta qualitat i amb tanta per-
fecció, i amb el so dels quatre 
saxos tan perfecte i sincro-
nitzats, i veure l’entrega dels 
quatre músics, sota d’un cel ja 
ben negre, amb l’aire que mou 
les branques de les acàcies, 
il·luminats tan sols amb unes 
bombetes que pengen dels ar-
bres, en una zona on les creen-
ces del més enllà han perdurat 
durant mil·lennis, penses què 
se’n fa d’aquesta música que 
s’eleva i s’expandeix més enllà 
del que podem veure, del que 
podem captar, del que podem 
imaginar. Potser la força crea-
tiva de tots nosaltres s’expan-
deix per l’univers, tot i que no 
entenguem el seu significat.

Montse Rumbau

L’exposició es podrà 
veure al Casal Popular 
d’Igualada, del 23 de 

juliol al 31
d’agost

Un concert atípic a Sant Magí de la Brufaganya



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 ante·
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

UNA DE LES AULES DELS ESCOLAPIS (ESCOLES 
PIES), ENTRE 1920 - 1930.

Recordeu que: A l’any, 1835, a causa de la Desamortització, 
es va produir l’exclaustració dels Pares Agustins. Després, 
a l’any 1858, els Escolapis s’hi van instal·lar i van inaugurar 
un nou col·legi; de fet, en aquest lloc que encara ocupen. I 
aquesta imatge és una evocació de com eren les primeres 
aules...

Fotografia d’autor desconegut, pertanyent a l’Arxiu His·
tòric del Centre i i cedida a l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
d’Igualada.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histori·
adora.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto·
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca: Carmel·la Planell i Lluís, historiadora i fotògrafa
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“Els llibres de les plantes 
silvestres comestibles”, 
és una col·lecció de 10 

volums, elaborada i autoedi·
tada pel Col·lectiu Eixarco·
lant. que té per objectiu apor·
tar, d’una manera accessible 
i visual, però amb el màxim 
rigor científic, informació so·
bre com podem identificar, 
recollir, cultivar i incorporar a 
la nostra dieta, amb seguretat 
i garantia d’èxit, les espècies 
silvestres comestibles que tro·
bem arreu del principat. 
Cadascun dels volums inclou  
22 espècies, de tal manera que 
en conjunt la col·lecció posarà 
a l’abast dels lectors informa·
ció de 220 espècies silvestres 
comestibles, esdevenint així 
una obra exhaustiva i de re·
ferència per poder conèixer i 
utilitzar els recursos que ens 
ofereix l’entorn. 
El segon volum, publicat 
aquest mes de Juliol, inclou la 
cirera de pastor, el salat blanc, 
la bleda silvestre, la borraina, 

la calèndula, la regalèssia, la 
cuscullera, el ginebró, la ta·
rongina, la menta borda, el pa 

i peixet, la morella roquera, el 
llentiscle, la cosconilla, el gra·
tacul, el romaní, la sàlvia, la 

sajolida, el cardellet, la mos·
tassa, la dent de lleó, i la yuca. 
Per cadascuna d’aquestes es·
pècies s’aporta una cita sobre 
el seu ús tradicional, informa·
ció de la part emprada, l’àrea 
de distribució i els ambients 
on creix, la composició nu·
tricional, el mètode de cul·
tiu recomanat, els moments 
de plantació i recol·lecció, el 
perfil sensorial de les parts 
comestibles, el seu valor orga·
nolèptic i les recomanacions 
de consum, i dues receptes 
que n’exemplifiquen el poten·
cial gastronòmic. La informa·
ció s’acompanya d’imatges de 
gran qualitat i infografies, que 
en faciliten la lectura i com·
prensió.  
Durant el mes d’octubre es 
publicarà la segona edició del 
primer volum, actualment es·
gotat. La finalització de la col·
lecció està prevista pel 2024, 
amb un ritme de publicació de 
dos volums per any.   

Col·lectiu Eixarcolant 
El Col·lectiu Eixarcolant és 

Eixarcolant presenta el segon volum de la col·lecció 
“Els llibres de les plantes silvestres comestibles”

una entitat i cooperativa que 
treballa per la recuperació i 
divulgació dels coneixements 
i usos de les espècies silves·
tres comestibles i les varietats 
agrícoles tradicionals, per tal 
que esdevinguin una eina que 
permeti desenvolupar un mo·
del de producció, distribució 
i consum d’aliments més sos·
tenible i accessible a tothom, 
basat en la proximitat i en la 
qualitat, que dignifiqui la fei·
na d’agricultores i agricultors 
i que permeti mantenir la di·
versitat dels paisatges que ens 
envolten. 
Realitza projectes de recerca, 
formació, divulgació, dina·
mització territorial i assesso·
rament, sempre desenvolupats 
amb el màxim rigor i metodo·
logia científica. Alhora, facili·
ta l’accés de les consumidores i 
consumidors a aquestes espè·
cies i varietats i als productes 
que se’n deriven. Totes les se·
ves actuacions es desenvolu·
pen en el marc de l’economia 
social i solidària, i sense afany 
de lucre. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Un excepcional projecte creatiu, a l’establiment 
igualadí SM44, Sant Magí 44; que homenatja l’art, 
la moda i el comerç proper

Aquests dies d’estiu la botiga de moda SM44 
i l’escultora Teresa Riba han convingut de 
dur a terme un genial projecte amb l’úni-

ca finalitat de certificar i donar suport a qualsevol  
manifestació de la moda i de l’art, susceptibles de 
ser proposada des del comerç de proximitat. És a 
dir, davant la indiscutible evidència que la moda 
és art i com a fórmula per a pal·liar el fort impacte 
que ha exercit -sobre les botigues d’Igualada- la 
Covid-19, la botiga SM44 i l’artista igualadina, al 
seu moment, es van plantejar doncs de revitalitzar 
aquest establiment, especialment en el sentit que 
una col·laboració contribuís a considerar l’art com 
una solució terapèutica; una iniciativa conjunta 
que ha comptat amb el suport gràfic de les foto-
grafies d’Esteve Morera, de Clicfotografia.

Per descomptat als nostres dies, i en-
cara més recentment quan el món de 
la moda s’ha anat imposant amb for-
ça, ningú no pot qüestionar que la 
moda sigui un art, una genialitat; i, si 
es vol una artesanal obra de visiona-
ris en una aposta comuna per a posar 
en valor al cap i a la fi tant la vanitat 
masculina com la femenina. Així és 
que, els grans de la moda porten molt 
de temps preocupant-se a ocupar un 
espai en totes les esferes de l’art i de 
les arts del vestir. L’univers creatiu del 
món del disseny doncs, tal com es fa 
palès en aquesta presentació a SM44, 
entra perfectament a formar part del 

mateix segment de les ar-
rels de la moda. I, poques 
vegades tan encertat com 
en una exposició en què 
-com si d’una passarel·la 
de seqüències es tractés- 
tot l’aparador constitueix 
un complet mitjà d’ex-
pressió artística.
Inapel·lablement, la moda 
és art; i, per a aquesta 
ocasió, la relació entre 
aquests dos universos: 
la pròpia moda i l’art de 
la figuració escultòrica 
constitueixen més que un 
mitjà d’expressió: són tot un reclam de 
bellesa capaç de despertar els nostres 
sentits, i al seu torn d’emocionar-nos. 
Perquè, sense gaires paraules, en 
aquest expositor d’art obert al públic 
es posa de manifest que la indústria 
de la confecció encaixa perfectament 
en el domini de la creativitat que és 
l’escultura; aportant per resultat el mi-
llor reflex entre art i moda, o moda 
i art. O si es vol una perfecta combi-
nació per a representar un mirall del 
món de la cultura, ja que la indumen-
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tària forma part de la cultura material de les soci-
etats, atès que són esferes molt properes. Així, una 
seqüenciació de vuit fotografies i un dels produc-
tes de SM44, la marca de bambes Cetti, ens pro-
posa un imaginari passeig per l’estudi de l’artista, 
per els seves escultures que, de fet, ens transporta 
a una estètica molt viva, l’art en els peus; repre-
sentada per aquesta especial ocasió per la popular 
peça escultòrica, Elna.
Definitivament, es tracta de tota una reivindicació 
de talent, de tendències artístiques i culturals, un 
inexcusable visita que es pot dur a terme tant en el 
mateix establiment com a les xarxes socials.

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



Frank Oz va començar com a ti-
tellaire responsable dels famo-
sos Muppets i ha acabat dirigint 

films amb gent de veritat. Les comèdi-
es que ha signat són memorables sense 
excepció. Aquí, un funeral i un secret 
familiar no propicien un drama sinó 
una sàtira divertidíssima que barreja 
l’humor negre i l’humor sofisticat amb 
elegància característicament britànica.

“Un funeral de 
muerte”

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/SUPERAGENTE MAKEY
Dv a Dt: 17:30/19:45/22:15
1/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dc i Dj: 17:30/19:45/22:15

2/¡SCOOBY! 
Dc i Dj: 18:20
2/INTERSTELLAR 
Dc i Dj: 20:30

4/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dc i Dj: 18:30/20:45

5/SCOOBY! 
Dv a Dg: 17:00/19:20
Dll i Dt: 18:00
5/SUPERAGENTE MAKEY 
Dc i Dj: 17:50/20:00/22:05
5/INTERSTELLAR 
Dv a Dg: 21:30
DLL: 20:30
5/INTERSTELLAR (VOSE)
Dt: 20:30

6/ VOCES  
Dv a Dg: 18:00/20:15/22:30
Dll a Dj: 17:40/19:50/21:50

8/ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE 
TROLLS
Dv a Dg: 17:15
Dll a Dj: 18:00
8/MADRE OSCURA
Dv a Dg: 19:50/22:00
Dll a Dj: 19:55/21:55

MIENTRAS DURE LA GUERRA
Ds: 18:00
JOKER   
Dg: 18:00
COMO UN TORRENTE (de Vincent 
Minelli)   
Dg: 19:55
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Jardins de l’Ateneu
Igualada

CINECLUB

UN FUNERAL DE MUERTE   
Dt: 22:00

Angoixat per l’imminent divor-
ci dels seus pares i esperant 
que l’ajudi a aclarir el seu cap, 

el jove Ben (John-Paul Howard), de-
cideix visitar el seu pare durant l’estiu. 
Aviat s’adona dels horrors que estan 
passant al seu mateix carrer. Un mal 
centenari està aterrint la jove família 
de la casa del costat. Amagat entre els 
arbres propers, i aviat residint a l’in-
terior de la mare de la família, el mal 
comença a atacar als nens de la vila. 
Ben intenta aconseguir ajuda, però 
ningú sembla creure’l. Si vol salvar 
el poble, haurà de fer-ho sol d’alguna 
manera. Mentrestant, des del bosc, 
unes veus estan cridant a la gent des 
de la base d’un antic arbre ...

“Madre oscura”, en la línia dels thriller clàssics

El cinema de Sant Martí de Tous 
aposta per a diumenge, amb un 
clàssic per acompanyar l’oscarit-

zada Joker. Sempre és interessant poder 
tornar a gaudir d’aquelles pel·lícules 
que teníem oblidades o que potser al-
guns no han vist mai.
Como un torrente és una pel·lícula 
nord-americana de 1958, un melodra-
ma dirigit per Vincente Minnelli, amb 
Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley 
MacLaine, Martha Hyer i Arthur Ken-
nedy en els rols principals. És una adap-
tació de la novel·la homònima de James 
Jones.
Dave Hirsh (Frank Sinatra), un veterà 
de la Segona Guerra Mundial transfor-

“Como un torrente”, amb Frank Sinatra 
i Shirley MacLaine

mat en escriptor, no té sort en el seu ofi-
ci, pel que decideix tornar a la seva ciu-
tat natal, de la qual va marxar 16 anys 
abans. Quan emprèn el viatge de torna-
da l’acompanya una veterana prostituta.

Un cop allà, entaulen amistat amb un 
borratxo que es guanya la vida com a 
jugador professional de cartes, i amb 
una noia de poble que intenta obrir-se 
camí en la ciutat.

Cineclub: Cinema per riure a la fresca

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018
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Antic Raadsaal o Parlament

Mines de Riotinto, 
o la memòria d’una mutilació humana

A la província de Huelva, el Parc Miner de Riotinto rescata la 
memòria de milers d’ànimes lliurades a esforços titànics en 
l’acció d’escodrinyar –sempre en condicions deplorables- 

aquelles generoses entranyes de la Terra, destinades a detonar, es-
quinçar i transformar una regió pràcticament ignorada. Encara que 
lluny de Casa Nostra, doncs, val molt la pena una escapada per a 
una visita; un passeig per una successió de racons susceptibles de 
descobrir-te un paisatge gairebé irreal: d’una terra desmembrada, 
de pujols escapçats, retallats i laminats que despullen les seves in-
timitats amb una viva gradació de carmins, ocres i porpres; amb 
bellíssims estancs daurats i argentats.

Des de temps immemorials, l’home no ha cessat d’escorcollar els 
cobejats recursos minerals del seu territori més proper, i Riotinto 
no n’ha estat una excepció. Aquí -a l’entorn d’una antiga Necròpolis 
i a quatre passes de l’actual Nerva- tartessis, fenicis i romans hi van 
instal·lar improvisats poblats a mesura que anaven obrint galeries. 
Tanmateix, uns vint segles més tard comença a escriure’s la versió 
novel·lada del dia a dia d’aquests terrenys i de les seves mines; quan 
a l’any 1873 –arran del triomf de la Revolució Industrial- a la Gran 
Bretanya, els anglesos aconsegueixen del govern d’Espanya els pa-
pers per a crear la Río Tinto Company, una de les més fructuoses 
experiències empresarials del sector de l’extracció i de l’exportació 
minera a l’Estat espanyol. Després, a mitjan segle XX, les mines van 
passar a ser administrades, tot i que amb concessions, per gestors 
d’aquest país; i, aviat unes xifres agraïdes parlaran de milers d’ope-
raris contractats, amb un nivell estimable de vehicles motoritzats 
–locomotores de vapor i elèctriques, amb un nombre indestriable 
de vagons- i amb una notable mecanització. Malgrat tot, a la dècada 
de 1970, l’activitat minera començaria a anar a menys i, un malaurat 
dia del 1984, un respectable col·lectiu de miners veien irremeiable-
ment el cessament de l’activitat minera. 

Avui, l’anomenat Parc Miner de Riotinto és un complex que, partint 
del fet dignificar la memòria històrica de milers de miners, des dels 
anys 80’ del segle passat ha intentat de rescatar qualsevol petjada 
de l’explotació minera del territori amb l´únic propòsit de donar-li 
un impuls econòmic en tant que destinació de patrimoni cultural 
i turístic. Definitivament, el  Centre d’interpretació i de recepció 
del Parc alberga un extraordinari Museu, que està localitzat en el sí 
d’un edifici catalogat que havia funcionat durant molts anys com a 
Hospital. Si bé, en aquest i testimonial Museu es passa revista a uns 
tres mil anys d’història de la mineria amb tota mena d’escenaris i 
elements o instruments que et permeten una fàcil i corprenedora 
reconstrucció de la inhòspita i despietada quotidianitat de tants i 
tants treballadors, amb criatures incloses; sembla prevaler el propò-
sit de minimitzar el drama dels miners amb l’exposició del popular 
“Vagó del maharajà”, un vagó de luxe de l’Índia que va donar la rei-
na Victòria d’Anglaterra a Espanya. 

Pels voltants d’aquest recinte museístic, un itinerari pausat pel vell 
barri anglès, anomenat de Bella Vista, et permetrà d’apropiar-te de 
l’abast social de les famílies angleses; incomparable amb l’inhumà 
esdevenir quotidià dels habitats miners, a les colònies obreres.  Més 
enllà, per últim, atès que hi ha limitacions per a l’accés a alguns 
pous o galeries  subterrànies, una visita a la Mina Peña del Hierro, a 
una certa distància, és una experiència d’ofec -amb casc i tot- per a  
un descens esfereïdor. De retorn a la superfície, un viatge en aquell 
tren miner que anava de Río Tinto fins al port de Huelva et trans-
porta per un recorregut de ponts, de túnels i d’abaixadors d’aquells 
de pel·lícula. 



Els Prínceps d’Espanya inauguren el túnel del Bruc
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l dimarts 15 de juliol de 
1975 els llavors Prín-
ceps d’Espanya Juan 

Carlos i Sofia van inaugurar 
el túnel del Bruc, després de 
quatre llargs anys d’obres. L’es-
deveniment va ser àmpliament 
seguit pels mitjans de comu-
nicació, no en va representava 
una gran millora en la conne-
xió per carretera de Barcelona 
a Madrid. Quedaven enrere 
definitivament els “revolts del 
Bruc”, quan els conductors que 
transitaven per la N-II havien 
de superar el port de muntanya 
que tants accidents havia oca-
sionat.
Transcrivim la crònica que, 
amb fotos del prestigiós Pérez 
de Rozas, va fer “La Vanguar-
dia” al dia següent:
“Sus Altezas Reales los Príncipes 
de España inauguraron a pri-
meras horas de la mañana de 
ayer la variante de los Bruchs, 
que elimina uno de los princi-
pales obstáculos de la carretera 
Nacional ll entre Madrid y Bar-
celona. 
Don Juan Carlos y doña Sofía 
llegaron a la boca sur del túnel, 
procedentes de Barcelona, tras 
haber recorrido en su viaje el si-
nuoso trazado del puerto de los 
Bruchs por la antigua carretera. 
Los Príncipes de España iban 
acompañados por el vicepresi-
dente primero del Gobierno y 
ministro de la Gobernación, 
señor García Hernández; los 
ministros de Obras Públicas y 
Vivienda, señores Valdés y Gon-
zález Roldán y Rodríguez de 
Miguel, respectivamente; gober-
nador civil, señor Martín Villa, 
y presidente de la Diputación, 
señor Samaranch.
A su llegada fueron recibidos 
por el capitán general de Ca-
taluña, teniente general don 
Salvador Bañuls Navarro; Jefe 
superior de Policía, señor Apes-
tegui; subJefe provincial del Mo-
vimiento, señor Casas Ferrer; 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación 
de Barcelona, señor Ribera Ro-
vira; alcalde de Igualada, señor 
Grau Vilaseca, y los miembros 
de las corporaciones de esta ciu-
dad, así como de las villas de los 
Bruchs y de Castellolí.
La llegada de los Príncipes fue 
acogida por los numerosos 
habitantes de las poblaciones 

1975 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Anunci de la premsa local de 1975, i portada del “Igualada” per la mort de Franco.

Juan Carlos i Sofia inaugurant el túnel del Bruc, el 15 de juliol de 1975, després de 4 anys d’obres.

próximas, que se habían tras-
ladado al lugar de la inaugura-
ción con vivas muestras de afec-
to y adhesión. Seguidamente, 
don Juan Carlos descubrió una 
placa conmemorativa con la si-
guiente leyenda:

“El túnel de los Bruchs fue inau-
gurado por S. A. R. el Príncipe 
de España, don Juan Carlos de 
Borbón. Julio de 1975”.
A continuación, y en un panel 
colocado al efecto, le fueron 
expuestas a Sus Altezas las ca-
racterísticas de la obra inaugu-
rada.
Esta variante tiene una longi-
tud de 8.460 metros y compren-
de un túnel de 1.111 metros, dos 
viaductos de 166 metros y otras 
obras de fábrica de menor im-
portancia. El acortamiento que 
significa esta variante es de 25 
kilómetros, siendo la velocidad 
específica de la vía do 60 kiló-
metros hora. Lo que supone un 
ahorro de tiempo de veinte mi-
nutos como mínimo. El coste to-
tal de las citadas obras asciende 
a 610 millones de pesetas.
El alcalde de Igualada y diputa-
do provincial, señor Grau Vila-
seca, pronunció. seguidamente, 
unas palabras en las que puso 
de manifiesto que muchos ha-
bitantes de Igualada  todavía 
recordaban la visita del Rey 
AlfonsoXII. Asimismo, recordó 
la gesta de los Bruchs en la que 
los manresanos e igualadinos 
lucharon por la independencia 
de Cataluña y de España toda, 
ante la invasión de los franceses.
También, señaló la importan-
cia de la obra que se terminaba 
de inaugurar y en este sentido 
agradeció la colaboración pres-
tada por la Prensa barcelonesa, 
el Ministerio de Obras Públicas 
y el Gobierno Civil. Por últi-
mo, se refirió a las más impe-

riosas nacesidades qué tiene la 
comarca para poder afrontar 
un desarrollo armónico y que 
asegure a todos sus habitantes 
una calidad de vida suficiente. 
En este aspecto señaló la necesi-
dad de mejorar las comunica-
ciones entre Berga, Manresa y 
Vilafranca; el abastecimiento 
de agua a través del pantano de 
Jorba; una escuela de subnor-
males; un centro de la Universi-
dad a Distancia; una residencia 
para los ancianos, y una serie 
de centros de formación pro-
fesional; todo ello para lograr 
un desarrollo cualitativo acorde 
con las necesidades actuales de 
la comarca.
Por último, los Príncipes de Es-
paña procedieron a cortar la 
cinta con la bandera nacional 
en el acceso al túnel, usando 
para ello unas tijeras que les 

ofrecieron niños vestidos con 
trajes típicos catalanes.
Hay que destacar la nota simpá-
tica que constituyó la presencia 
en la boca sur del túnel, de una 
diligencia que hacía el recorri-

do entre Igualada y Barcelona, 
tirada por cinco caballos. Doña 
Sofía se sentó en el interior de la 
diligencia, gesto que fue acogido 
con fuertes aplausos por los allí 
presentes”.



Juliol
24: Cristina; Víctor.

25: Jaume; Valentina. 
26: Joaquim i Anna.

27: Cugat; Juliana i Semproniana; Pantaleó.  
28: Caterina Thomàs; Víctor I, papa; Nazari i Cels; Ursus.

29: Marta; Adam; Fèlix III, papa  
30: Pere Crisòleg; Abdó i Senén  

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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Antònia Puiggrós Puigpelat
Vídua de Joan Mas Vilaplana

Morí cristianament el dia 23 de juliol del 2014 a l’edat de 88 anys.

Fills, Jaume i Rosa, i Josep, néts Jordi i Maite, David i Jaume, 
germanes, familiars i amics et tindrem sempre present 

en el nostre record i estima.
     

6è aniversari

Fillol, juliol de 2020

ESGLÉSIA / LA VEU 

El funeral pels iguala-
dins que han mort en 
temps de pandèmia se 

celebrarà el dimarts 28 de juli-
ol a la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada, a les 19:00 hores, 

amb una Missa presidida pel 
bisbe Romà Casanova i Casa-
nova.
Acompanyant el prelat dio-
cesà hi haurà els tres rectors 
de la ciutat i representants de 
les comunitats religioses pre-
sents a la capital de l’Anoia, 

Funeral pels difunts en temps de pandèmia, 
dimarts a Santa Maria

PP. Escolapis, PP. Josefins i PP. 
Caputxins. 
Per al moment, han confir-
mat la seva presència el con-
seller d’interior, Miquel Buch; 
l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells; membres de la cor-
poració municipal, tant del 
govern, com d’Igualada Som-
hi, ERC i Ciutadans; Teresa 
Sabater, gerent en funcions de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central; Sr. Fco. Javier Niño 
Núñez, president de Consor-
ci Sanitari de l’Anoia; el Dr. 
Ferran Garcia, gerent d’Hos-
pital Igualada; Meritxell Bros, 
directora economicofinan-
cera i de Serveis Generals de 
l’Hospital Igualada; Aurora 
Garriga, directora del CAP 
Igualada Nord; representants 
del CAP Anoia; cap català i 

El tràgic i poc esperat tras-
pàs de la Maria Dolors Mateu 
Vives, ens ha sobtat i ens ha 
causat un gran pesar,  doncs 
teníem una llarga i sincera 
amistat. Ens coneixíem d’anar 
a ballar sardanes.
Era una dóna xiroia, generosa 
i solidària. Ha estat militant 
d’Acció Catòlica. Fou una acti-
va col·laboradora parroquial. 
Havia ballat ballets i fet comè-

dies en els escenaris locals.
Recordo el dia que vaig lliu-
rar el Premi Ciutat d’Igualada, 
Mn. Còdol d’acció social o cí-
vica, a Mans Unides, de la qual 
la Dolors n’era la principal di-
rectiva.
Feia anys que era vídua de 
Jaume Morera Forcada, que 
recordo dels temps del F.C. 
Olímpic OAR. Ara amb tant 
temps de separació s’hauran 

retrobat allà a la pàtria celes-
tial.
Dissabte dia 11 va tenir lloc el 
seu comiat, a Sta. Maria, presi-
dit per Mn. Eduard Flores i els 
altres dos rectors locals, amb 
tocs d’orgue i cants pel poble, 
que al final cantà el “Virolai”.
Rebi tot la seva família el nos-
tre més sentit condol.

Josep Elias  Farré

En el traspàs de la M. Dolors Mateu

local del SEM; Jordi Ferrer, 
gerent del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada; la junta de 
la Fundació Sanitària Sant Jo-
sep; una representació de les 
germanes i dels avis de la Llar 
del Sant Crist, de la Residèn-
cia Igualada, representació de 
la gerència i els treballadors de 
Serveis Funeraris de l’Anoia i 
representacions de la Guàrdia 
Civil, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra.
“Som en un temps de recons-
truir que ens demana pregar 
pels difunts d’aquest temps 
de pandèmia, tant els qui han 
mort per causa de la malaltia 
vírica com per altres causes. 
Uns i altres no han pogut tenir 
unes exèquies normals, amb 
l’assistència dels seus famili-
ars i amics” ha afirmat recent-

ment el el bisbe Romà.

Com participar 
en la cerimònia
Per les famílies dels difunts 
durant el temps de pandèmia 
que hi vulguin participar, sigui 
quina sigui la causa de la mort, 
tindran banc reservat i caldrà 
una inscripció prèvia: trucant 
a la Parròquia de Santa Maria, 
telèfon 93-380-00-40, de di-
lluns a divendres de 9 a 1 del 
matí i de 4 a 8 de la tarda.
S’hauran de complir totes les 
mesures de seguretat i preven-
ció establertes per les autori-
tats, entre les quals destaquen 
l’ús obligatori de la mascareta, 
la distància interpersonal (si 
no es conviu) i la desinfecció 
de mans abans i després de 
l’ofici.  
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 4 persones:
•  Plàtan 160 g
• Mango 240 g
• Llet 15 ml
• Suc de llimona 5 ml
• Vainilla en pols o 
1/2 culleradeta líquida 2 g
• Formatge crema o mascarpone
 o iogurt o llet de coco 100 g
30 ml

Gelat fàcil de mango i plàtan

Si la nostra fruita estigués excessivament congelada 
-de diversos mesos- i extremadament dura, convé es-
perar uns minuts abans de triturar-, ja que podríem 
espatllar el motor o les fulles del nostre robot. Cal 
procurar també no introduir gebre o restes de gel.

Disposar al vas o recipient del processador d’ali-
ments, trituradora, batedora o robot, el plàtan i el 
mànec trossejats congelats. Afegir un rajolí de llet i 
la llimona, i començar a triturar, en tandes curtes i 
remenant amb una espàtula si cal, fins a formar una 
massa encara molt congelada.

Incorporar el lacti triat -o llet de coco- i repetir l’ope-
ració fins a tenir una crema encara una mica granu-
losa. Afegir la vainilla, si es vol, remoure una mica 
amb l’espàtula i triturar uns cops més fins a tenir una 
bona textura cremosa. Es poden deixar petits trossets 
de mango o triturar per complet.

Es pot consumir ja directament, però si el volem més 
sòlid per fer boles, cal congelar-lo uns minuts. Portar 
a un recipient apte per al congelador, tipus tàper o 
un motlle petit de plumcake folrat amb plàstic film. 
Compactar i dur a congelador. Comprovar la textura 
passats 10-15 minuts, fins que estigui al gust.

Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

· Menú diari i fes�us
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5-  08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

93 804 91 64  / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

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 ·
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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

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
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

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

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@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
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

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 24:  JUVÉ

Av. Montserrat, 27

 DISSABTE 25:  BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 26:  
   BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 27:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 28: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 29:   PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 30: LA CREU
Pl. de la Creu, 7



Xavier Solé /  
Responsable d’Expansió a Catalunya de les 
perruqueries Jean Claude Olivier

Jean Claude Olivier és una empresa internacional, amb més de 12 anys d’experiència a França i que 
el 2015 va començar la seva expansió a Espanya. Ara ha arribat a Igualada, amb tot un ventall de 
serveis de perruqueria i estètica.

Jean Claude Olivier és una empresa francesa, que ja té 
molts anys d’experiència. Parli’n una mica. Per què ha 
decidit portar aquesta franquícia a Igualada?

Hi ha molts projectes en marxa a diverses poblacions de les 
quatre províncies catalanes, en les quals es busquen ubicacions 
perfectes per a la implantació d’un saló Jean Claude Olivier dins 
de les poblacions que s’han marcat com a prioritàries.

En ser Igualada una d’aquestes poblacions prioritàries, es va 
iniciar una recerca immobiliària d’una ubicació estratègica 
que complís les exigències marcades per la nostra companyia. 
Aquest local es va localitzar a l’avinguda Barcelona 13 i es va 
iniciar el procés de compra, adequació i obertura del mateix.

Heu obert fa pocs dies. Com és la perruqueria d’Igualada?

La perruqueria va obrir al públic el passat 18 de juny i es situa 
en un local cantoner -l’antiga Caixa Terrassa- amb una gran 
visibilitat. Té una superfície de més de 140 metres quadrats, en 
els quals, els nostres clients podran gaudir de tots els nostres 
serveis de perruqueria i estètica, atès pel nostre equip de 
professionals amb una àmplia experiència en el sector.

Què marca la diferència d’aquesta “marca” respecte d’altres 
perruqueries?

L’atenció al client és la nostra prioritat. Volem que totes les 
persones que dipositen la seva confiança en el nostre equip 
d’estilistes, se sentin com a casa seva i que la seva experiència 
dins el saló sigui totalment satisfactòria. Per aconseguir això, a 
més del bon servei i la competència tècnica dels professionals 
que els atendran, els nostres clients trobaran uns preus 
ajustats, on la relació qualitat-preu és immillorable. Junt amb 
això, posem a disposició dels nostres clients tot el ventall de 
productes professionals a la venda, perquè puguin continuar els 
tractaments a casa seva.

Veig que oferiu diferents tarifes planes. Què vol dir, això?

 

Oferim dues ofertes de dilluns a dimecres. Xampú amb 
massatge+tall+pentinar 25,00 euros, i Color+xampú amb 
massatge+tall+pentinar 45,00 euros.

També teniu productes d’estètica propis, com diverses 
cremes. Expliqui-ho una mica.

Hi ha un ventall de productes Jean Claude Olivier amb continua 
fase de fabricació i creixement. Incloent tant productes i 
aparells elèctrics de perruqueria com d’estètica, tots amb 
qualitat professional. Busquem que els nostres clients perdin la 
por a comprar els seus productes de bellesa a les perruqueries 
amb uns productes d’una qualitat màxima a uns preus sense 
competència. A més, disposem de diversos complements com 
ulleres de sol, calçat, tèxtil, rellotges, etc... Tot això també sota 
la nostra firma Jean Claude Olivier.

Fareu promocions, al llarg de l’any?

Per descomptat. L’activitat promocional és continua i sempre 
adaptada a cada moment estacional de l’any. Els nostres clients 
han d’estar atents a les xarxes socials per conèixer aquestes 
campanyes, nous productes i serveis que podran trobar al seu 
saló Jean Claude Olivier. Som a Instagram amb el nom jco_
igualada, i al Facebook nacional: jean claude olivier peluqueros.

Quin perfil de públic teniu com a més nombrós? La gent jove?

Realment no tenim un perfil predominant en el conjunt dels 
nostres clients i atenem dones i homes de totes les franges 
d’edat. Les diferències entre els salons es defineixen pel tipus de 
població, predominant en l’àrea d’influència de cada saló, sent 
un públic més adult en zones més consolidades. Públic més jove 
en zones creixents i públic molt més divers en les zones més 
comercials.

Esteu especialitzats en algun tipus de servei?

Sempre estem pendents de les últimes tendències i 

estacionalitats. Aquest any, l’última tendència són les mitges 
melenes, inclús amb asimetries, tenen molta demanda en els 
talls.

Quant a metxes, les balayage, segueixen sent molt demanades.
Les extensions de cabell natural, tant adhesives com les de 
queratina, són un clàssic. I quant a tractaments capil·lars, 
l’allisat i el botox són els tractaments estrella de Jean Claude 
Olivier.

I amb tots els nostres rituals d’hidratació, donem un servei 
integral a les necessitats del cabell de cada persona.

Obriu en un moment molt delicat com a conseqüència de la 
Covid-19. La pandèmia ha canviat molt les perruqueries?

La realitat és que la Covid-19 ha canviat totalment la forma de 
viure en tots els àmbits i en el sector de la perruqueria i estètica 
no pot ser diferent.

Dintre dels nostres salons Jean Claude Olivier es 
compleixen escrupulosament tots els protocols de seguretat 
que marquen les diverses autoritats competents per a que 
l’estància dels nostres clients en els centres de la nostra 
firma sigui 100% segura.

A la zona zero de la pandèmia no han vingut els reis, però sí Oriol Junqueras, en una de les seves primeres accions des que va assolir el tercer grau. Va 
reunir-se amb les diputades al Congrés i la Diputació provincial, alcaldes, regidors, membres d’ERC a la comarca i va enaltir la feina d’Alba Vergés, en mo-
ments de forta contestació a la Conselleria de Salut. Es va posar a la seva disposició i els va encoratjar a seguir treballant pel país. Diuen que ha tornat més 
fort i segur dels seus plantejaments. No es cansa de repetir que ell és “una bona persona” i “no hi pot haver ningú que ho posi en dubte”. I adverteix els seus 
contrincants que es van alegrar de que anés a la presó, que “els costarà aguantar-li la mirada”. Marca molt passar pel que ha passat. Entretant, el Consell 
Comarcal de l’Anoia  publica, per primera vegada a la seva història, totalment en castellà, les Bases Reguladores per les subvencions de prestacions econò-
miques d’emergència social. Són “tràgales” injustificables, fruit de les imposicions, la por i els pactes. També marca molt voler mantenir el poder i la caixa 
dels diners, fent envermellir els ideals.
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Espai patrocinat per:

“L’atenció al client 
és la nostra prioritat”

De dilluns a dimecres
XAMPÚ

AMB MASSATGE+
TALL+PENTINAR

25€

és la teva perruqueria i 
centre d’estètica unisex
a igualada

Av. Barcelona, 13 · IGUALADA  · Tel. 662 129 124 - 93 601 88 82
Francesc Macià, 31 · SANT BOI DEL LLOBREGAT  · Tel. 93 534 88 77

HORARI
DE DILLUNS A DISSABTE

DE 9.00 A 20.00h

jco_santboi
jco_igualada

OFERTES
ELS DILLUNS

DIMARTS I 
DIMECRES

De dilluns a dimecres
COLOR+XAMPÚ

AMB MASSATGE+
TALL+PENTINAR

45€

PERRUQUERIA 
METXES BALAYAGE

 METXES BABYLIGHT
 METXES A PINTA O PLATA

 CALIFORNIANES
PERMANENTS

 ALLISATS DE QUERATINA
 RITUALS D’HIDRATACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE CABELL

 VENDA DE PRODUCTES PROFESSIONALS

ESTÈTICA
ESPECIALISTES EN MICROPIGMENTACIÓ

Celles perfectes, ulss atractius i llavis sensuals
FOTODEPILACIÓ Fotolàser d’última generació

DEPILACIÓ AMB CERA
MAQUILLATGES

MANICURA I PEDICURA
TRACTAMENTS FACIALS

MASSATGES CORPORALS


