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L’EDITORIAL

El risc de fer el ridícul
Aquesta setmana hem sabut que l’Ajunta-

ment de Vilanova del Camí renuncia a que 
l’entorn de Can Titó esdevingui un polí-
gon industrial. Les raons són similars a les 

que, ja fa temps, Òdena va esgrimir per evitar el polí-
gon de Can Morera, on, a més, hi ha altres condicio-
nants de pes. Certament, resulta del tot rocambolesc 
que, en la recta final d’un 
procés de participació 
convocat, entre d’altres, 
pel propi Ajuntament, ell 
mateix faci marxa enrere 
a un projecte que conei-
xia, primer que ningú, de 
fa mesos. 
Resulta evident que la 
pressió de les platafor-
mes ciutadanes i del sin-
dicat Unió de Pagesos ha 
triomfat en aquesta oca-
sió, com també va aconseguir-ho amb Can Morera. 
Cal tenir clar, però, que la campanya de recollida de 
signatures iniciada per aquest col·lectiu no és úni-
cament contra el polígon de Can Titó, sinó contra 
TOTS els nous polígons a la Conca. 
Ens preguntem si calia escriure un Pla Director i 
iniciar un procés, que ha costat milers d’euros a les 

arques públiques, per acabar fonamentant una con-
clusió evident a ulls de tothom des de fa, com a mí-
nim, una dècada, sense necessitat de tanta despesa 
ni pèrdues de temps: que el millor lloc de la Conca 
d’Òdena per a un hipotètic nou espai industrial és a 
l’entorn de l’aeròdrom, annexant, de passada, altres 
polígons existents de Castellolí, la Pobla, Vilanova i 

la mateixa Òdena. 
Perquè, és evident, la 
Conca serà industrial 
o no serà. No hi ha cap 
altra sortida possible. 
Malauradament, la 
nostra terra no és rica 
en recursos hídrics per 
poder explotar-se amb 
certa garantia d’èxit 
econòmic com passa 
al delta de l’Ebre, o a 
Ponent, i oferir amb 

ella milers de llocs de treball amb sous dignes. És 
així, mal que ens pesi.
Cal posar ordre. Ser seriosos, pensar en tothom i 
no únicament en uns quants, seguir els procedi-
ments establerts i evitar sorpreses que comporten 
el risc de fer el ridícul. O la Conca d’Òdena serà un 
dormitori gegant.

Cal posar ordre. Ser seriosos, 
pensar en tothom i no únicament 

en uns quants, seguir els 
procediments establerts i evitar 

sorpreses.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 18 de setembre de 2020

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, havia dit “jo no soc un 
president simbòlic, ni m’agraden els 
simbolismes. Tindrem allò que sapi-
guem guanyar” i amb Miquel Iceta 
i davant del Tribunal Suprem es va 
despatxar a gust.

Dolors Arnau, metgessa de l’hospi-
tal d’Igualada, va ser la portaveu del 
col·lectiu sanitari en rebre la medalla 
d’or del Parlament de Catalunya i va 
dir “Demano als responsables supe-
riors que ens escoltin, que ens ajudin 
i, a la ciutadania, que sigui respon-
sable.”

Francesc Roig, president de Càri-
tas, va presentar una memòria anyal 
eclipsada pels esdeveniments dels 
darrers mesos “els ingressos de les 

llars ateses han caigut un 33% i in-
gressen de mitjana 536 €. Les llars 
que no tenen cap ingrés han passat 
del 8,5% al 23%. Molts més patiran 
si la COVID s’allarga. S’han de fer 
canvis en les polítiques migratòries 
i d’asil per evitar que les persones en 
situació irregular siguin doblement 
invisibles.”

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, va fer un discurs amb frases 
tan significatives com: “Necessitem 
una estratègia ja. Tanquem com 
més aviat millor aquesta etapa sense 
rumb que dura massa. S’ha acabat 
amb els presidents simbòlics i les 
lleis simbòliques. N’estem farts de 
la divisió i exigim ja una estratègia. 
La paciència de la gent no durarà 
per sempre” per acabar dient sit and 
talk i proposeu”.

Francisco Martínez, secretari d’es-
tat del Ministeri de l’Interior en 
època de Jorge Fernández Díaz, 
imputat en el cas ‘Kitchen’ no vol 
ser el boc expiatori i ha dit “si he de 
caure jo, m’hauran d’acompanyar 
els que em va donar les ordres i ex-
plicaré al jutge tot el que sé. El meu 
error va ser lleial a miserables com 

Jorge, Rajoy i Cospedal”  

Pablo Montesinos, vicesecretari 
de Comunicació del PP va dir que 
“les informacions que s’estan llegint 
aquest dies als mitjans de comuni-
cació sobre la missió secreta del Go-
vern de Rajoy per a, presumptament, 
robar documentació a Luis Bárcenas 
sobre la caixa b del PP, no ens agra-
den, ens preocupen i ens semblen 
greus, però s’ha de deixar que la jus-
tícia actuï”.

Artur Mas, expresident de la Gene-
ralitat, ha dit que es queda al PdeCat 
“Durant trenta anys he treballat per la 
suma i la integració i ara no puc aca-
bar la meva trajectòria política en un 
projecte que pot dur a la separació”.

Gonzalo Boye, advocat dels presi-
dents Carles Puigdemont i Quim 
Torra, ha denunciat un nou atac al 
seu despatx “Per segon cop en menys 
de nou mesos hem rebut una visita 
de ‘desconeguts’, aparentment no 
s’han emportat res... Veurem si tam-
poc ho han portat. Han serrat les 
reixes de les finestres i han descon-
nectat les alarmes. Deuen pensar que 
ens intimidaran, però no ho faran.”

PDUAECO: cap 
més conte de fades!
Fa uns tres anys les alcaldies d’Igualada i de 
Castellolí van intentar que l’empresa xinesa 
de cotxes elèctrics Thunder Power, amb 
seu a Hong Kong, s’instal·lés al municipi. 
Havia d’implicar una inversió total de 280 
milions d’euros i assegurar 1.200 llocs de 
treball. El conte de fades del macropolígon 
que ara se’ns explica com a Pla Directiu Ur-
banístic de l’Activitat Econòmica de la Conca 
d’Òdena (PDUAECO) sona a repetició del 
conte de la lletera de la Thunder Power. El 
plantejament de fons és, comparativament, 
el mateix: si us garantim 1200 llocs de tre-
ball, podem destruir la Vall de l’Escut, oi? I 
els errors del passat es repetirien: 1) les fa-
des són éssers amb una forma d’existència de 
pura ficció; 2) l’ètica, considerada merament 
subjectiva i cultural, i assumpte de cadascú, 
resta trepitjada per interessos econòmics o 
per ambicions de medalles personals; 3) la 
hipocresia entre el discurs a favor de l’ecolo-
gia i les decisions concretes que el contradi-
uen campa públicament i ofèn la sensibilitat 
actual; 4) l’augment de polígons buits que no 
han fet possible el compliment de les prome-
ses demagògiques de polítics poc professio-
nals, poc seriosos, resulta vergonyant per a 
tots i agreuja més l’economia dels municipis; 
5) l’orgull temerari de pensar que ara podem 
crear un macropolígon que malmeti de ma-
nera irrecuperable zones ben preuades i va-
luoses de la Conca d’Òdena sense repetir els 
errors del passat, és una mostra de descon-
sideració objectiva envers la història: ningú 
no està per damunt del que el laboratori de la 
història ens va ensenyant, ningú no pot asso-
lir una visió tan lúcida  del futur que no l’obli-
gui a ser extremadament prudent a l’hora de 
prendre decisions greus relatives al medi 
ambient, al medi natural; i 6) cal pressupo-
sar que els alcaldes de la MICOD i el govern 
de la Generalitat no obren de mala fe, sinó 
que volen afrontar el tema de la possibilitat 
de crear llocs de treball. Però se’ls ha d’inter-
pel·lar - i els informants o talps que tinguin 
així els ho han de transmetre - si: a) estan 
compartint amb la ciutadania la informació 
sensible que ells coneixen i manegen, o bé 
estan actuant d’esquena a la població per no 
suscitar, justament, reflexió col·lectiva i opo-
sició, cosa que indicaria por a la democràcia; 
i b) si, amb l’ajuda i en diàleg amb tots els sec-
tors econòmics de l’Anoia, estan explorant 
possibilitats d’ocupació compatibles amb les 
característiques mediambientals de la conca 
i de la comarca. Aquest semblaria un proce-
diment objectivament més racional i demo-
cràtic. Però sap greu haver de gastar tanta 
saliva en coses tan òbvies. Per què, quan to-
quem el món de la política, s’han de fer tants 
esforços per reconduir-ho tot al sentit comú? 
No ens aniria bé la creació d’una empresa, en 
una parcel·la buida dels polígons d’Igualada, 
d’Òdena, de Vilanova del Camí, de Caste-
llolí o de Montbui, que es digués “Thunder 
Power for Common Sense”? Seria modesta, 
però ben necessària, no?

JOAN ORDI
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Dilluns em feien enveja les cor-
rues de nens i nenes que, amb 
les motxilles a l’esquena anaven 
a l’escola amb la il·lusió de re-

trobar-se amb professors i amics després 
de mig any d’absència. No vaig poder evi-
tar pensar en els començaments de curs de 
quan jo anava a col·legi. Per a nosaltres, les 
vacances d’estiu eren àmbits de llibertat en 
tots els sentits. No hi havia escola i tam-
poc no hi havia programació. Passàvem el 
temps al carrer i, com a molt, ja més gran-
dets, anàvem a ajudar en les tasques de se-
gar i batre que omplien els mesos d’estiu de 
la família pagesa. 
En canvi, l’escola era gairebé una 
presó on s’acumulaven infants 
de totes les edats en aules bru-
tes, mal il·luminades i presidides 
pel santcrist i el dictador. Però 
no era això el pitjor. Els mètodes 
d’aprenentatge (no goso dir edu-
catius) es basaven en la famosa 
dita castellana que “la letra con 
sangre entra”. No era cap metà-
fora, sinó una realitat perquè els 
càstigs físics eren moneda cor-
rent i possiblement avui els qui 
els infligien serien perseguits per 
sadisme. Per això, veure grups de 
nens i nenes, sorollosos i riallers, 
corrent cap a l’escola em fa pensar en com 
han canviat les coses. Ha estat un goig veu-
re amb quin ordre han entrat i s’han situat 
als llocs assignats. He pensat que si l’escola 
és la mestra de la vida, els infants d’avui 
transmetran aquests valors a les seves vides 
de ciutadans.

Els profetes de mals averanys pregonaven 
un inici de curs caòtic, amb incerteses i 
improvisació. Alguns pares s’han avançat a 
qualsevol realitat i no han volgut portar els 
seus fills a l’escola. Però quan els pregunten 
els motius, tot seguit es veu que són temors 
sense fonament. L’inici del curs 2020-2021 
no ha estat més problemàtic que els ante-
riors. Sempre hi ha casos que surten de la 
norma, però no se’ls pot presentar com a 
mostra general. 
Si tot això ha estat possible, ha sigut per-
què molts i moltes mestres hi han posat el 
coll i la imaginació. Ha calgut canviar de 

xip i buscar solucions d’espai, distribució 
de l’alumnat, en molts casos canvi de mè-
tode per atendre totes les eventualitats i si-
tuacions imprevistes. Jo crec que l’inici de 
curs escolar hauria de servir de pauta per 
a l’activitat laboral en molts altres àmbits. 
Només cal posar-hi voluntat (abans en de-

ien vocació) i no esperar que sigui l’admi-
nistració qui resolgui tots els problemes, 
perquè tampoc està sempre al seu abast. 

En aquest cas, cal reconèixer que 
l’esforç ha estat considerable. De la 
mateixa manera que confiem en els 
professionals de la sanitat, hauríem 
de confiar en els professionals de 
l’educació.
Possiblement a algun sindicat dels 
que es diuen d’esquerres li hau-
ria anat bé un inici de curs pro-
blemàtic perquè li hauria donat 
peu a una crítica global. Alguns 
han plantejat unes reivindicaci-
ons totalment inassumibles i fins 
han amenaçat amb  fer vaga si no 
eren atesos. Plantejar les coses en 
aquests termes en les circumstàn-
cies actuals em sembla  del tot ir-

responsable. En el fons crec que hi ha més 
de corporativisme i/o improvisació que no 
pas de voluntat constructiva. L’escola no 
pot ser un banc de proves sinó que ha de 
ser el taller on es planifica i prepara la so-
cietat del futur, sabent que no hi ha res ni 
ningú perfecte.  
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Et planteges canviar de cotxe per les restriccions 
a Barcelona?

 Sí 10,5%  No 89,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Si tot això ha estat possible, ha si-
gut perquè molts i moltes mestres hi 
han posat el coll i la imaginació. I 
de la mateixa manera que confiem 
en els professionals de la sanitat, 

hauríem de confiar en els professio-
nals de l’educació
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LES FIRES

Des d’aquestes ratlles fem esment a la valentia de tornar a organit-
zar fires a la comarca (Botiga al carrer, Fira d’Igualada, Fira de la 
Vinyala, entre d’altres) malgrat la situació incerta que vivim.
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SOBRE LA MISSA FUNE-
RAL PELS DIFUNTS EN 
TEMPS DE PANDÈMIA
Parròquia de Santa Maria

Havent llegit les cartes als lectors refe-
rents a la missa funeral dels difunts en 
temps de pandèmia a la ciutat, celebra-
da el passat juliol, voldríem donar la se-
güent explicació.
Voldríem recordar que la primera sa-
lutació, abans que a totes les represen-
tacions, fou a totes les famílies dels di-
funts presents al temple. I també, que 
en un moment determinat, es va aturar 
la missa per fer un moment de silenci 
i cada família pogués recordar el seu 
difunt.

També vam creure convenient que -més 
enllà de la presència dels representants 
polítics- els representants de l’hospital, 
de les forces de seguretat, dels ambula-
toris, dels serveis d’emergències mèdi-
ques, de la funerària i de les residències 
fossin presents al funeral acompanyant 
el dolor, per la seva implicació en la 
pandèmia. En tots els funerals institu-
cionals que s’han fet -religiosos o no- hi 
han estat presents. També ells, creiem, 
necessiten acompanyar i exterioritzar 
d’alguna manera el dolor amb el qual 
han estat involucrats tan directament. I 
-tot i la seva presència- totes les famí-
lies que van participar en el funeral ho 
van poder fer. Ningú va quedar al car-
rer. Inclús teníem pensat fer una segona 
celebració si hagués quedat gent sense 

participar-hi.
Sabem que tot el que és col·lectiu és li-
mitat. Per aquest motiu ens vam oferir a 
fer celebracions particulars i personalit-
zades dedicades als difunts que ho de-
sitgin. De fet, fa mesos que ho fem per 
a desenes de difunts en les parròquies i 
temples de la ciutat o a l’oratori del ta-
natori. I constatem com la nostra publi-
cació setmanal, “El Full Dominical” és 
l’única font informativa local que porta 
des del maig publicant llargs llistats de 
difunts en temps de pandèmia, amb 
nom i cognoms, edat i data del traspàs.
Per últim, pel que fa a llegir els noms 
dels difunts d’entrada ho vam descartar 
perquè no sabem pas els noms de tots 
els qui ens han deixat en aquest temps, 
només els que ens ho han fet saber. No 
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Des de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada es vol fer saber a associ-
ats/des i a tot el públic d’Igualada i 
comarca que, com a conseqüència 
de la Covid-19, els veredictes dels 
concursos que es duran a terme 
pròximament, es realitzaran a por-
ta tancada fins que se solucioni el 
difícil moment en què ens trobem, 
atès que no es permet la celebració 
d’esdeveniments públics a la nostra 
entitat per raons de seguretat.
Així doncs, els pertinents veredic-
tes s’emetran a través del Facebook 
de l’Agrupació Fotogràfica, xarxa 
des d’on es podran seguir en direc-
te en el moment que es consideri 
oportú. El dia i l’hora de l’emissió 
es donarà a conèixer a través de la 
mateixa xarxa social. 
En qualsevol cas i per a més infor-
mació caldrà  posar-se en contacte 
amb l’entitat a través de la web de 
l’Agrupació Fotogràfica: www.afi-
gualada.com
O també, a través del correu elec-
trònic: afi@afigualada.com

Junta de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada

COMUNICAT DE 
L’AGRUPACIÓ FOTO-
GRÀFICA IGUALADA

tenim accés a les dades. Però sí reconei-
xem que potser va faltar atenció i sen-
sibilitat per la nostra part en llegir, en 
algun moment, els noms, almenys, dels 
difunts de les famílies presents al tem-
ple. Si a algú li ha molestat, demanem 
sinceres disculpes, no ha estat amb in-
tenció de menysprear a ningú ni, molt 
menys, de menystenir cap dol personal.

La batalla continua. Només cal passar 
per les cadenes de supermercats per 
adonar-se de la guerra que hi ha a les 
seccions de verdura fresca. De com les 
verdures de tercera generació, filles de 
la genètica més o menys mal entesa, 
competeixen amb les tradicionals, ar-
raconant-les. Fins i tot disputant-se el 
qualificatiu de kilòmetre zero.
Passeu sinó per una de les “tomate-
ques” que estan de moda des de fa un 
parell d’anys. Veureu en l’espai acotat, 
una àmplia exposició de tomàquets 
que va dels cherry més o menys allar-
gassats als panxuts cors de bou. I tots 
dos presumint d’haver estat collits 
a l’horta del costat de casa. Com els 
allargassats destinats a les amanides 
o els rodons i petits destinats a sucar 

el pa però sense les virtuts d’un bon 
tomacó tradicional. Per no parlar dels 
tomàquets moradencs i altres varie-
tats més o menys exòtiques que, insis-
teixo, gosen insinuar-se autòctones, 
tradicionals o més saludables que les 
de tota la vida. Les de l’autèntic kilò-
metre zero.
I jo em pregunto: en aquesta guerra 
sense treva entre la verdura nova i 
rendible i la tradicional i un punt ro-
màntica, perquè hem arriat bandera 
en els productes derivats? Com és que 
els partidaris del kilòmetre zero no 
aposten més clarament per la gamma 
de preparats a més de defensar amb 
ungles i dents el producte? Fa dies que 
observo -per seguir amb el tomàquet- 
una guerra igualment intensa i sense 

treva entre el tomàquet en conserva 
purament i dura industrial, i aquell 
que reclama el seu caire ecològic, 
natural o lliure d’additius. Però que, 
curiosament, no fa esment enlloc a 
la seva major o menor proximitat al 
lloc de consum, sabedor que aquest 
argument ven. Per què els elabora-
dors de casa nostra no fan bandera 
d’un més o menys important kilòme-
tre zero en el tomàquet just triturat o 
el ja cuit?
Si volem guanyar la guerra contra el 
producte quasi industrialitzat i que 
només vetlla el benefici dels manipu-
ladors, no podem deixar per verd cap 
possible aspecte que ens permeti re-
cuperar terreny. Portem massa anys 
badant i dormint sota la figuera. 

FRANCESC MURGADAS
AMIC

Més kilòmetre zero



  |  5Divendres, 18 de setembre  de 2020



Quan al bosc ens tro-
bem un ou poques 
vegades podem sa-
ber quina mena 

d’animal en pot sortir del seu 
interior, ja que són moltes les 
bèsties ovípares. En canvi hi ha 

algunes menes de serp que fan els ous trans-
parents i així, quan algú en troba un niu, pot 
conèixer la bèstia que s’hi està incubant. Podrí-
em dir que la serp avisa del seu perill abans de 
néixer.
El feixisme, com les serps, també avisa del pe-
rill que representa, tot i que habitualment com 
més democràtica és una societat, menys cabal 
els fa... fins que ja és tard.
Aquesta setmana hem vist com a Las Cortes Es-
pañolas es debatia una proposició de llei pre-
sentada pel feixisme, per declarar il·legals als 
partits independentistes. És a dir, per prohibir 
l’exercici del dret d’opinió a milions de ciuta-
dans. La llei no va prosperar per l’oposició de 
les forces d’esquerra i els independentistes cata-
lans, bascos i gallecs. Compte: PP i Ciudadanos 
es varen abstenir; la qual cosa vol dir que si un 
dia tenen majoria parlamentària possiblement 
hi donin suport i deixin fora de la llei la mateixa 
democràcia o del poc que en queda a Espanya.
Avui Vox té 52 diputats a Las Cortes. Si tenim 
en compte a la mort de Franco al màxim que va 
arribar el feixisme de Fuerza Nueva va ser d’un 
diputat, no tinc dubte que la democràcia a Es-
panya ha fet un salt enrere molt gran. I no serà 
que el feixisme de Vox no estigui –com l’ou de 
la serp- avisant que va creixent.
Però és que el feixisme i la intolerància no són 
únicament problemes “de Madrid” o de l’Estat, 
són problemes que tenim a casa nostra. Darre-
rament diverses entitats, organismes i empre-
ses d’utilitat social han patit atacs feixistes en 
forma d’insults, amenaces i pintades a les seves 
seus, sense que hores d’ara, es tingui coneixe-
ment dels autors de les pintades.

Faríem molt malament si ens preguéssim a 
broma les pintades tot i que siguin brams d’ase 
que no arriben enlloc. No ens podem prendre a 
broma i hem d’exigir dels cossos policials l’esca-
timent de l’autoria a fi d’evitar que la serp veri-
nosa que hi nia al darrere es converteixi en un 
perill efectiu. El feixisme, més enllà de les pin-
tades i els insults, està molt arrelat en les part 
fosques de l’estat i cada dia que passa es fa més 
evident en els cossos de seguretat.
Cal exigir als alcaldes –com a màxims respon-
sables de les policies locals- l’escatiment dels 
autors de les pintades. I nosaltres, pacífics ciu-
tadans hi podem posar barreres votant massi-
vament opcions democràtiques a fi i efecte que 
el feixisme no segueixi augmentant la seva pre-
sència en les cambres democràtiques.
Espanya és un terreny abonat al feixisme i, 
mentre n’haguem de formar part, l’hem de 
combatre. 

El feixisme, mes enllà de les pintades 
i els insults, està molt arrelat en les 

part fosques de l’estat 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Ou de serp Els Castellà: Gabriel i Teresa

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Es digué a l’Aurora en comen-
çar la sessió 28 (20-5-2000): 
“Estem particularment jo-

iosos. Sobretot, perquè tindrem 
molta joventut entre nosaltres”. Es 
podia intuir en l’escenografia. Hi 
havia tot un seguit de taules d’una 
escola. El programa es dedicava a 

dues personalitats de la cultura igualadina, estre-
tament lligades. Els Castellà, pare i filla. El Col·legi 
Gabriel Castellà celebrava el vint-i-cinquè aniver-
sari de la inauguració. Record pel pare, i també per 
la filla en ésser poetessa igualadina d’ampla vola-
da. S’escoltà enrenou de veus, i és que Adoració 
Aliberch s’havia convertit en mestra de l’escola. La 
“nostra” Adoració fent suplències al Col·legi Gabri-
el Castellà! en l’aula disposada per Josep M. Bertran 
i Tomàs Berzosa, ajudats per l’Associació de Pares. 
Nens i nenes tenien la lliçó apresa. Recitaren poe-
mes, ells i persones grans.
Un dels de Teresa Castellà: “Quan jo no hi sigui”: 
Quan jo no hi sigui, què diran de mi?/– “Somniava 
desperta. Feia versos./Solitària seguia el seu camí/
sota un cel de colors sempre diversos”./Diran amb 
veu planyent: “–Fou poca cosa./Estimava l’ocell, l’ar-
bre, els prats,/Encara creia en el lilà i la rosa/quan 
ja dels versos estaven bandejats”./El que diran, res 
no m’importa,/jo marxaré i tancaré la porta/i el meu 
darrer poema us deixaré./Prô en la tarda grisenca 
i taciturna/una veu saltarà com una espurna:/“ –
Va estimar, va sofrir i va fer el bé”.  Manuel Tosca 
i Amella, poeta multipremiat que residia a Vila-
decans, convidat aquell dia a l’Aurora, digué d’ella: 
“M’ha captivat per un tret fonamental: la tendresa. 
La forma és acurada però no rígida, i la temàtica 
ens arriba emotiva i penetra subtilment en el nostre 
cor.  El lirisme més fi hi és present”.
I un altre. “Orfenesa (retrat del pare, un any després 
que aquest morí): El pare ja no hi és! Senzill, afable./
Espill  de saviesa i de bondat./ Mai més veuré el teu 
rostre venerable/damunt dels antics folis, inclinat./
Tot em parla de tu. La cambra buida!/La taula de 
treball. Els llibres teus./I aquelles flors que ja ningú 
no cuida:/tot s’ha marcit igual que els somnis meus./

Tot quan rimava m’ha fugit dels braços./Ni un bes 
de comiat. Tot fou tan breu!/Mes hi ha un consol, en 
rompre aqueixos llaços,/puix tot el que he perdut era 
de Déu./Oh, pare meu! Em manca el teu guiatge./A 
la deriva haig d’anar potser?/L’excelsa rectitud del teu 
mestratge/en quin lloc d’aquest món la trobaré?/On 
ets? On vius? Quin és el teu estatge?/ Tu que estima-
ves tant tot el creat./Les plantes, els ocells, el verd pai-
satge./Encara ho veus des de l’Eternitat?/I aquell de-
sig de viure que tenies!/Contemplaves el món com si 
fos nou./És que al fons del teu cor ja pressenties/que 
vindria la mort per dir-te: Prou!/Però tu no ets mor 
del tot. Ta vida alena/en cada un dels llibres que has 
escrit./Llegint-los el meu dol tot s’asserena,/i em par-
les i em somrius, mentre el teu dit/m’assenyala ben 
clara la drecera/que mena a aquella Pàtria que no 
mor./Serà el meu nord la teva vida austera./El meu 
veler jo vull que arribi a port./El teu record s’arrapa 
com una heura./El món és trist; ja res no em pot dar 
gust…/No et diré pas adéu, sinó a reveure!/artífex de 
la Història! home just!.
Amb tant de jovent a l’Aurora, fomentem el record 
amb un dels poemes que nois i noies van dir: “En 
Pere gat”: Al terrat de casa meva/passejava sempre 
un gat,/el ulls grossos com taronges/i els bigotis esti-
rats./Miau, miau, el gat cantava,/miau, miau, dalt 
del terrat./No ho creureu: es deia Pere/i parlava el 
català;/recitava poesies/amb accent de l’Empordà./
Miau, miau…/Coneixia moltes rates,/però a cap no 
feia mal;/preferia les patates/amb vinagre,oli i sal./
Miau, miau…
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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El govern de Vilanova (PSC i Junts) ha decidit renunciar a un nou polígon industrial.

Vilanova també diu no a un polígon industrial a Can Titó, 
i deixa l’entorn de l’aeròdrom com única opció

L’entitat “Salvem Can Titó”, 
juntament amb “Per la Con-
ca” i “Unió de Pagesos” por-
ten ja cinc mil signatures en 
la campanya iniciada fa dues 
setmanes, amb la instal·la-
ció de taulells informatius a 
Igualada, Vilanova i Mont-
bui. Entre les adhesions hi ha 
31 entitats del territori.
Recordem que els grups 
s’oposen a la creació d’unes 
400 hectàrees de nous polí-
gons industrials, repartides 
en els municipis d’Òdena, 
Igualada, Jorba, Vilanova del 
Camí i Santa Margarida de 

Igualada

L’Ajuntament fa marxa 
enrere i es posiciona 
contra del polígon de 

Can Titó, però es manté 
una manifestació pel 

dia 26 en un dels prin-
cipals accessos a Igua-
lada, coincidint amb 

FirAnoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l govern de l’Ajunta-
ment de Vilanova del 
Camí (PSC i Junts) 

tampoc vol més espai indus-
trial en zones naturals de la 
Conca d’Òdena, i segueix les 
passes d’Òdena quan va deci-
dir posicionar-se contrari al 
polígon de Can Morera. L’al-
caldessa Noemí Trucharte ha 
explicat aquesta setmana que 
“l’espai de Can Titó no serà 
industrial, i hem demanat a la 
Generalitat que limiti els usos 
a oci i lleure, agricultura i tu-
risme rural. Volem ser molt 
categòrics en aquest assump-
te: Can Titó no serà indus-
trial”, rematava l’alcaldessa, 
acompanyada dels regidors 
del PSC i de l’únic regidor de 
Junts, Jordi Baron. 
Recordem que des de fa deu 
dies la plataforma ciutadana 
“Salvem Can Titó” ha reco-
llit prop de 5.000 signatures 
contràries a la zona industri-
al que delimitava com opció 
l’avantprojecte del Pla Di-
rector d’Activitat Econòmica 
de la Conca d’Òdena, actu-
alment en fase de procés de 
participació. ERC també s’ha 
posicionat contrària a aquest 
possible polígon, com tam-
bé ho va fer amb el de Can 
Morera. La plataforma es va 
reunir dimarts passat amb 
Noemí Trucharte, fet que no 
va transcendir públicament 
malgrat que diferents mitjans 
de comunicació, entre ells La 
Veu, van parlar amb els seus 
portaveus, que van preferir 
continuar amb la seva cam-
panya quan, pel que sembla, 
ja es coneixia la possibilitat 
que l’Ajuntament acabés re-
nunciant a industrialitzar 
Can Titó. “Si l’haguéssim fet 
abans, aquesta reunió, potser 
tot no s’hagués magnificat 
tant”, deia Trucharte en roda 
de premsa.

“Tenim un municipi petit”
L’alcaldessa deia que “tenim 
un municipi petit, només deu 
kilòmetres quadrats, poc més 
que Igualada, i és difícil que 
nosaltres puguem assumir 
el que necessita ara mateix 
la Conca. La nostra voluntat 
és garantir la conservació de 
l’espai natural, sense deixar 

de buscar alternatives. Tots 
els alcaldes hem posat els 
nostres territoris a disposició 
de la Generalitat, i a Vilano-
va ja només podíem oferir 
Can Titó. De tota manera, a 
nosaltres només ens mou el 
benefici de tots els vilanovins, 
i els volem poder continuar 
mirant als ulls”. 
L’Ajuntament, però, segueix 
tenint una visió clarament 
industrial. “Tenim uns alts 
índex d’atur, i cal potenciar 
l’activitat industrial. És més, 
cal reindustrialitzar el terri-
tori, massa depenent de sec-
tors vulnerables en els darrers 
anys. És imprescindible per al 
nostre futur fer tot el que cal-
gui, perquè no podem deixar 
passar més trens”.
Trucharte ha manifestat que 
ja es va explicar el posiciona-
ment a la resta d’alcaldes de 
la Conca. “Com era d’esperar, 
tots han donat el seu suport. 
Buscarem el millor lloc, es-
tem per treballar plegats, i 
segur que trobarem consens”.
Vist el vist, sembla que l’en-
torn de l’aeròdrom és l’únic 
espai que queda -ja inclòs en 
les propostes del Pla Direc-
tor- per poder esdevenir el 
gran polígon industrial que 
es vol fer a la Conca d’Òdena.  

Salvem can Titó vol més ex-
plicacions i manté una pro-
testa pel dia 26 a La Masia
La plataforma "Salvem Can 
Titó", davant la decisió mu-
nicipal, ha afirmat que "estem 
molt contents que l'ajunta-
ment de Vilanova digui que 
no vol un polígon industrial 
a Can Titó. Volem veure com 
es concreta aquesta voluntat i 
advoquem per una protecció 
legal de la zona. A més insis-
tim que abans de planificar 
polígons, cal una reflexió se-
riosa sobre el millor model 

de desenvolupament per a la 
Conca d'Òdena", ha manifes-
tat a través de les xarxes so-
cials. 
A més, afirmen que "no abai-
xem la guàrdia i per això 

anunciem que tirem endavant 
la mobilització que estàvem 
preparant amb Per la Conca 
i Unió de Pagesos, el proper 
dissabte 26 de setembre a les 
12 del migdia, a la rotonda de 

la Masia, sota el lema Planta't 
per la Conca. La manifestació 
coincidirà amb FirAnoia a 
Igualada, i podria col·lapsar 
un dels principals accessos a 
la ciutat.

Montbui. Argumenten que a 
la Conca hi ha sòl industri-
al buit i que s’han de buscar 
noves solucions per reactivar 
l’economia que tinguin en 
compte la crisi climàtica i la 
importància dels espais natu-
rals prop de les ciutats.
Durant les darreres setmanes, 
les entitats en contra del pla 
han iniciat una campanya de 
recollida de firmes a través de 
taules informatives a diversos 
punts dels municipis d’Iguala-
da, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui. Tam-
bé han organitzat trobades 

al carrer per a la creació de 
pancartes que s’han penjat a 
diversos punts de la zona de 
Can Titó i les Parellades, així 
com a la zona del Rec d’Igua-
lada.
Durant aquesta setmana se 
seguiran realitzant diversos 
taulells informatius a dife-
rents municipis de la Conca. 
Per tenir més informació so-
bre l’entitat i els seus movi-
ments es pot seguir la plata-
forma a través de les xarxes 
socials de Twitter i Instagram 
a @SalvemCanTito.

La campanya contra els nous polígons 
a la Conca porta ja 5.000 firmes



La fira multisectorial 
seguirà pautes molt 
similars a la recent 
Botiga al Carrer, 
que també es va 

fer al Passeig
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E s farà la fira. La mostra 
multisectorial de la ciu-
tat, FirAnoia, seguirà 

les passes de la recent Botiga 
al Carrer i situarà prop d’un 
centenar d’expositors al llarg i 
ample del Passeig Verdaguer i 
Cal Font amb estrictes mesures 
de seguretat per combatre la 
Covid-19.
FirAnoia arriba aquest any a la 
67a edició, però no acollirà cap 
tipus d’activitats (no hi haurà la 
rebuda d’hereus i pubilles, ni 
cap acte cultural ni dels habitu-
als d’agermanament) i es limi-
tarà únicament a l’exposició de 
productes. S’ha decidit anul·lar 
TastAnoia “perquè era molt 
difícil fer un acte de consum a 
l’aire lliure en la situació en què 
estem”, deia aquesta setmana el 
president de Fira d’Igualada, 
Magí Senserrich. “És molt im-
portant tirar endavant la fira, 
pensem que pot contribuir a 
dinamitzar econòmicament 
el sector serveis de la Conca 
d’Òdena i en especial el comerç 
de proximitat, que ha patit de 
manera molt dura les conse-
qüències de l’aturada per la 
pandèmia de la Covid-19”.
De divendres a diumenge

Un centenar d’expositors participaran, la setmana vinent, a 
FirAnoia, sense activitats i amb l’Automercat a Cal Font

Sita Murt desfila a la 
080 Barcelona Fashion
REDACCIÓ / LA VEU 

La firma igualadina Sita 
Murt ha presentat la 
seva col·lecció tardor 

hivern 2020-21 “Come you 
are” en l’edició de 080 Digital 
Barcelona Fashion. La col-
lecció “és un tribut a les dones 
que lluiten pels seus somnis. 
Dones autèntiques. Equili-
bristes de les seves emocions. 
Persones curioses, inquietes, 
senzilles i compromeses amb 
el seu entorn”, expliquen des 
de l’empresa. La directora de 
disseny Isabel Esteve diu que 
“ens vam inspirar en la nostra 
essència i en la complicitat de 
les dones”.
Per a aquesta col·lecció els 
punts en relleu es barregen 
amb “jacquards” i gràfics ex-
tra grans en teixit de viscosa. 
Una dona eclèctica en la seva 
forma de vestir i expressar-se. 
Les superposicions perfectes 
de matèries dolços i naturals 
són protagonistes amb colors 

com el cru i el gris “melan-
ge” buscant detalls en luxe 
discret i total looks de punt. 
Combinen aquests clàssics de 
sempre amb colors afruitats 
diluïts amb blancs lleugers. 
Dibuixen un joc d’asimetries i 
estructures en relleu amb una 
actitud ultra femenina on les 
combinacions són lliures en 
colors i volums.
Actualment, Sita Murt compta 
amb un total de 600 punts de ven-
da repartits entre els 15 països.

FirAnoia es farà de divendres 
a diumenge de la setmana 
vinent, juntament amb l’Auto-
mercat, que es va haver de can-
cel·lar a causa del confinament 
i que estarà ubicada a la Plaça 
de cal Font (no hi haurà venda 
de cotxes nous, només km. 0 i 
d’ocasió), la Fira d’Artesania i el 
Mercat d’Antiguitats, que se ce-
lebra l’últim diumenge de cada 
mes des que es va iniciar la fase 
de represa i que estarà instal·lat 
al parc de l’Estació Vella.

Recorregut delimitat i tancat 
al migdia
L’operativa serà similar a la de 
la recent Botiga al Carrer, per 
poder complir tots els proto-
cols sociosanitaris, amb les 
illes del passeig delimitades i 
amb control d’aforament. Així 
es podrà mantenir la distància 
de seguretat entre els visitants. 
També s’ampliarà l’equip de vi-
gilància i seguretat. A diferèn-

cia dels anys anteriors, la fira 
es tancarà al migdia per po-
der realitzar tasques de neteja 
i desinfecció. Es mantenen els 
sortejos de xecs per als com-
pradors de cotxes, i els habi-
tuals de les xarxes socials. 
Així, els horaris seran diven-
dres de 17 a 21 hores, dissabte 
de 10 a 14.30, i de 17 a 21 ho-
res, i diumenge de 10 a 14.30 
i de 17 a 19 hores.  
L’organització ha establert 
bonificacions del 50% de des-
compte per als expositors de 
la Conca, i el 25% per als de la 

comarca, que es podran dur 
a terme gràcies a un acord 
amb l’Ajuntament d’Iguala-
da, la Generalitat i la Dipu-
tació, que assumiran el cost 
d’aquestes bonificacions.
A més de la pròpia exposició 
de productes, Fira d’Igualada 
ha previst un espai infantil 
que coordinarà Anima’ns, un 
espai Abacus, i una recollida 
per al banc d’aliments que 
coordinarà Creu Roja Anoia. 
També es voldrà donar visu-
alització al projecte solidari 
Malla, nascut arran del con-

finament de la Conca. 
La tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament, Patrícia Illa, deia 
durant la presentació de Fi-
rAnoia que “amb ella tornem 
a posar Igualada al mapa en 
l’àmbit firal, cal que progressi 
econòmicament la ciutat i es-
tarem al costat de Fira d’Igua-
lada per aconseguir-ho”. 
D’altra banda, Fira d’Iguala-
da ha comunicat la cancel-
lació de la fira Maq&Paper, 
prevista per al juny passat i 
que definitivament es traslla-
da a l’any 2022. 
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La majoria de les em-
preses enquestades 

(119) ha passat per un 
Erto, i considera que la 
Covid-19 els ha afectat 

amb un nivell 
alt o molt alt

Igualada s’adhereix a la 
Setmana de la Mobilitat 
amb el transport 
públic, avui, gratuït

Aquests dies se celebra la Set-
mana Europea de la Mobilitat,  
del 16 al 22 de setembre amb 
l’objectiu de promoure hàbits 
de mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables i que, amb 
el lema ‘Per una mobilitat sense 
emissions’, vol arribar a la neu-
tralitat en emissions de carboni 
el 2050. 
El regidor Miquel Vives ha ex-
plicat que, en el cas concret de 
la capital de l’Anoia, avui di-
vendres seran gratuïtes totes 
les línies circulars d’Igualada i 
les transversals amb Vilanova 
del Camí i Santa Margarida de 
Montbui. El regidor ha destacat 
que el transport representa el 
28% de les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle de Cata-
lunya. 

Ruta amb bici elèctrica
També es farà una prova gratu-
ïta de bicicletes i patinets elèc-
trics, que inclou una ruta fami-
liar amb sortida a Cal Font i un 
recorregut de 2 Km pels carrers 
Òdena, Clos, Sant Pau, Pare 
Mariano, Virtrut, Cardenal Vi-
ves, Soledat, plaça del Rei, Sant 
Jordi, Rambla, i Santa Caterina. 
Aquest circuit ha de permetre 
als participants conèixer circuits 
fàcils per circular àgilment amb 
bicicleta i entendre el funciona-
ment dels carrers amb limitació 
de velocitat a 30 Km/h. El re-
corregut estarà degudament se-
nyalitzat i hi haurà personal que 
vetllarà pel correcte desenvolu-
pament de l’activitat. Les perso-
nes que finalitzin el recorregut 
rebran un petit obsequi. 
Vives ha explicat també que 
l’Ajuntament impulsa en aquest 
àmbit, la creació de nous carrils 
bici al polígon de les Comes; 
la instal·lació de nous aparca-
ments de bicicletes; l’amplia-
ció d’itineraris per a vianants i 
carrers pacificats; les obres de 
millora de l’accessibilitat en di-
versos carrers; l’accés restingit 
permanent a la Rambla de Sant 
Isidre, o la instal·lació de noves 
plataformes de bus. El regidor 
ha destacat que l’ús del trans-
port públic a Igualada dels dos 
últims anys constata un incre-
ment d’usuaris superior al de la 
mitjana de Catalunya. També, 
en el marc de la taula de segu-
retat viària, s’està finalitzant un 
estudi per a la regularització 
semafòrica de les cruïlles del 
Passeig Verdaguer amb el car-
rer Sant Josep i del Passeig amb 
el carrer Lleida per millorar els 
temps de pas dels vianants.
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L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha realitzat una 
nova enquesta a les em-

preses de la comarca per conèi-
xer quin és l’impacte econòmic 
que ha generat el coronavirus 
en l’actualitat. En aquest sentit, 
l’entitat afirma  que a més, un 
dels altres objectius d’aquesta 
enquesta és la seguir  dema-
nant i fent pressió als governs, 
català i central, per tal de com-
plir les necessitats i mesures 
que calen per a les empreses i 
les persones treballadores de 
l’Anoia.
Aquesta enquesta –que ha tin-
gut una mostra de 119 empre-
ses- l’ha respost empreses de 
tots els sectors i poblacions de 
la comarca. 
Les empreses de l’Anoia viuen 
una lenta i progressiva represa 
de la seva activitat. Pel que fa a 
la situació i a la gestió de l’orga-
nització, el 34,5% de les empre-
ses enquestades afirma estar 
treballant al 100%; mentre que 
el 33,6% entre el 75 i el 100%, 
el 19,3% entre el 50% i el 75% i 
el 6,7% està operant menys del 
25%.
D’altra banda, segons la ten-
dència de l’empresa o negoci, 
el 73,9% afirma que mantin-
drà els i les treballadores de la 
seva organització, mentre que 
el 18,5% afirma que -si la situ-
ació no millora o empitjora- té 
previst disminuir el nombre de 
treballadors i treballadores, i 
el 7,6% de les empreses afirma 
que augmentarà el nombre de 
contractacions a la seves plan-
tilles. 

El 65,2% de les empreses 
enquestades, amb Erto
Segons les dades més recents 

Les empreses de l’Anoia acumulen 23 milions 
d’euros en pèrdues per la crisi de la Covid-19

publicades per l’Observatori 
del Treball i Model Productiu 
de la Generalitat de Catalunya 
–en data 1 de juliol 2020-, en 
quant al nombre d’Expedients 
de Regulació Teporals d’Ocu-
pació, hi ha un total de 1.575 
expedients, afectant a 10.324 
persones. 
D’aquests, per causa major són 
1.512 (9.370 persones treballa-
dores)  i per causes de proce-
diments administratius d’ex-
tinció de contractes de treball 
(acomiadaments col·lectius), 
de suspensió temporal de con-
tractes, entre altres, són63 ex-
pedients i 954 persones treba-
lladores. 
Segons les dades de l’enques-
ta, el 52,1% de les empreses 
enquestades s’han acollit a un 
ERTO; el 44,5% afirma que 
no i la resta de les empreses, 
es planteja presentar un altre 
ERTO. 
En el cas de les empreses que 
sí s’han acollit a un ERTO, 
el 65,2% ho han fet només 
pels mesos d’estat d’alarma. El 
22,7% afirma que han presen-
tat un ERTO per baixa pro-
ductivitat i el 12,1% de les em-
preses, han presentat un nou 
ERTO per més de 6 mesos. 
A més, les empreses que s’han 
acollit a un ERTO, el 56,9% de 
les empreses opina que ja s’ha 
incorporat tota la plantilla. El 
38,5% afirma que ho ha fet par-
cialment, i la resta expressa que 

la seva plantilla encara no s’ha 
incorporat a la feina. 
Pel que fa a si les empreses te-
nen previst incorporar alguna 
mesura de regulació de reor-
ganització del seu personal, ja 
siguin mesures com la flexibi-
lització, el teletreball, l’aplicació 
de torns… El 44,5% afirma que 
no té previst continuar aplicant 
cap mesura de regulació, men-
tre que el 22,7% afirma que sí.

8.951 aturats
Segons les últimes dades del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, l’Anoia registra un agost 
negatiu en quant a termes 
d’ocupació. S’han registrat 
8.951 persones aturades, el que 
suposa un augment de 266 res-
pecte el mes anterior. A l’Anoia 
hi ha, a dia d’avui, 1.765 perso-
nes aturades més respecte l’any 
2019, el que suposa un aug-
ment del 24,6%. A més, l’Anoia 
lidera la taxa d’atur de la de-
marcació de Barcelona amb un 
16% de la població activa. 
Les empreses quantifiquen 
l’impacte econòmic que ha tin-
gut el coronavirus des del març 
fins l’actualitat, amb 22.743.000 
milions d’euros en pèrdues.  

Poc finançament
Un dels protagonistes d’aques-
ta pandèmia a nivell econòmic 
i empresarial són les mesures 
de finançament per a les em-
preses. El 48,7% de les empre-
ses enquestades afirma haver 
rebut crèdits ICO, el 14,3% 
l’ajuda d’autònoms i d’altres 
mesures i ajuts de finançament 
que han rebut les empreses 
anoienques segons aquesta 
enquesta han estat en menor 
mesura: préstecs (4,2%), ajudes 

del Govern de la Generalitat 
(4,2%), Ajudes del Govern Es-
tatal (3,4%), ajudes municipals 
(2,8%) i avals (1,7%). En canvi, 
el 34,5% de les empreses en-
questades afirma no haver re-
but cap finançament. 
La crisi de la COVID-19: opor-
tunitat per identificar noves 
oportunitats de negoci i ser 
més competitives i tecnològi-
ques
El 58,8% de les empreses en-
questades afirma que aquesta 
situació li ha comportat un re-
plantejament del seu model de 
negoci, reorganitzar els proces-
sos productius, aplicar el tele-
treball i invertir en la implanta-
ció de la transformació digital 
a l’empresa. 
Com era d’esperar, la situació 
ha afectat també la facturació. 
El 54,6% valora que el coro-
navirus ha tingut un molt alt 
(27,7%) / alt (26,9%) nivell 
d’impacte i el 19,3%, un im-
pacte mitjà a la seva empresa.
Pel que fa a la rendibilitat de 
l’empresa o negoci, el 58% 
afirma que el coronavirus ha 
tingut un molt alt (31,9%) / 
alt (26,1%) nivell d’impacte 
i el 15,1%, un impacte mitjà. 
En quant a productivitat, les 
empreses expliquen que el co-
ronavirus ha tingut un nivell 
mitjà – alt (72,3%) d’impacte 
a la productivitat de la seva 
empresa.
Des de l’entitat també s’ha 
preguntat que valoressin l’es-
tat actual de la seva empresa 
del 0 al 5, sent 0 la puntuació 
més baixa. El 51,3% han pun-
tuat amb un 3. D’altra banda, 
gairebé la majoria pensa que 
la crisi ha fet que les operaci-
ons de l’empresa siguin més 
difícils (49,5%), els clients han 
cancel·lat comandes (49,5%), 
s’ha reduït la inversió dels 
nous processos productius 
(23,5%) i han augmentat les 
condicions de pagament dels 
seus clients (21%). A més, les 
empreses també diuen que 
han hagut de baixar els preus 
(18,5%) i que no tenen futures 
comandes (16%).  
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I gualada va viure una Dia-
da diferent. Dijous, el Saló 
de Sessions de l’Ajunta-

ment d’Igualada es va celebrar 
l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya, amb 
una xerrada a càrrec de Josep 
M. Torras i Ribé, historiador i 
catedràtic emèrit de la Univer-
sitat de Barcelona. La confe-
rència, amb continguts del seu 
darrer llibre es titulava “Cata-
lunya a la posteguerra de 1714”.
Per motius de seguretat sanità-
ria l’acte va ser tancat al públic i 
només hi havia la presència de 
representants polítics. Abans 
de la conferència, la plaça de 
l’Ajuntament va acollir la lec-
tura del discurs institucional, 
a càrrec de l’alcalde, Marc Cas-
tells, i la hissada de la senyera 
i interpretació de l’Himne Na-
cional de Catalunya, a càrrec 
d’una representació del Cor 
Exaudio, integrat per cantants 
formades a l’Escola Municipal 
de Música i Conservatori de 
Grau Mitjà Mestre Joan Just 
Igualada. 

L’ANC congrega unes 500 
persones al P. Verdaguer
Unes 500 persones, segons 
les dades proporcionades per 
l’ANC, es van congregar di-
vendres a la tarda al Passeig 
Verdaguer per participar a la 
concentració de la Diada. L’ac-
te va arrencar a les 17.14h i va 
comptar amb diversos parla-
ments i actuacions musicals. 
En principi, estava previst que 
la concentració anés des de la 
Delegació d’Hisenda fins als 
Jutjats de la capital de l’Anoia, 
però finalment l’assistència de 
públic va ser menor –s’havia 
previst fins a 1.200 persones-. 
L’ANC va delimitar els dife-
rents trams amb accessos dife-
renciats i controls d’aforament, 
i van marcar al terra els punts 
on s’havia de situar la gent. 
Una cinquantena de volunta-
ris de l’ANC es van encarregar 
de controlar la seguretat de la 
concentració. Segons va deta-
llar la coordinadora de l’enti-
tat a l’Anoia, Rosa Poch, es va 
organitzar una mobilització 
“totalment estàtica” i va expli-
car que “a cada tram hi ha vuit 
voluntaris que s’encarreguen 
de controlar les entrades”. 
Poch creu que, malgrat la si-
tuació de pandèmia de la co-
vid-19, és “imprescindible i ne-
cessari fer actes com el d’avui” i 
ha deixat clar que “no dubtem 
que la gent està preparada per 
fer un acte amb responsabili-

Igualada va viure una Diada diferent El 3 d’octubre, Jornada 
Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades
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L a 5a Jornada Gastro-
nòmica de les Plantes 
Oblidades es celebrarà 

el proper dissabte 3 d’octubre 
a Igualada. La Jornada estava 
prevista pel 4 d’abril però va 
quedar ajornada degut a la 
pandèmia de la Covid-19. El 
Col·lectiu Eixarcolant va co-
municar la setmana passada 
que l’esdeveniment segueix 
endavant i que des de l’orga-
nització l’estan preparant per-
què es pugui dur a terme amb 
total seguretat sanitària.
Pel que fa a les més de 100 ac-
tivitats previstes, des de l’enti-
tat han confirmat que la ma-
joria d’actes es mantenen, tot 
i que sí que es reduiran alguns 
aforaments. A la pàgina web 
www.eixarcolant.cat es pot 
consultar el programa d’activi-
tats actualitzat, amb propostes 
variades que van des de tastos 
de productes elaborats amb 
plantes oblidades, fins a tallers 

i xerrades.
En aquesta nova situació, la 
Jornada canvia alguns espais 
i tindrà lloc a la zona de l’en-
torn de l’Espai Cívic Centre, 
l’Ateneu Igualadí, les Escolà-
pies i la plaça del Gasogen i 
comptarà amb controls d’ac-
cessos a les entrades de la fira 
i de cadascun dels espais. El 
Col·lectiu Eixarcolant destaca 
l’esforç que s’ha fet i s’està fent 
per adaptar la Jornada a la si-
tuació actual i per poder-la 
celebrar amb tota la qualitat, 
rigor i seguretat sanitària, tot 
i la complexitat organitzativa 
que això suposa.
Des de l’organització apunten 
que “des del pragmatisme i 
realisme, som conscients que 
aquesta Jornada serà diferent 
però alhora que ho tenim tot 
previst perquè se’n mantingui 
l’essència i la pràctica totali-
tat de les activitats, treballem 
perquè la Jornada en tot cas la 
suspengui el Covid però no la 
por ni el conformisme.”

tat i amb totes les mesures de 
seguretat que la pandèmia re-
quereix”. A més, ha criticat que 
“segons quins sectors ens vol-
dríem desmobilitzats, a casa i 
callats”. “Nosaltres hem decidit 
sortir al carrer, sabem que el 
risc zero no existeix, però vet-
llarem perquè sigui una mani-
festació segura”, ha apuntat.

Cadires buides a Òmnium per 
reivindicar els represaliats
Òmnium Cultural va orga-
nitzar aquest Onze de Setem-
bre accions al·legòriques per 
denunciar i posar nom a la 
repressió. Milers de cadires 
buides han omplert llocs em-
blemàtics del país i se’ls ha 
posat nom per reivindicar tots 
i cadascun dels més de 2.850 
represaliats per l’estat espanyol 
que hi ha als Països Catalans 
des de 2017.
A l’Anoia l’acció tenia lloc a la 
seu de l’entitat a Igualada, on 

s’han disposat unes cadires 
buides que reivindiquen els re-
presaliats anoiencs. D’ençà de 
l’1 d’octubre de 2017 la justícia 
espanyola també ha represa-
litat ciutadans de l’Anoia. El 
març del 2018, el jutjat d’ins-
trucció número 1 d’Igualada 
va citar a declarar en condició 
d’investigades 51 persones per 
desordre públic, concretament 
pels talls a l’autovia A-2 du-
rant les manifestacions del 3 
d’octubre i del 8 de novembre 
de 2017. Finalment, el jutge va 
arxivar les causes.
L’acció a la seu d’Òmnium tam-
bé reivindica represaliats ano-
iencs per la justícia espanyola 
que no tenen relació amb els 
fets de 2017, com és el cas de 
Joan Mangues, contra el qual el 
jutjat d’instrucció número 12 
de Madrid va obrir un proce-
diment per un presumpte de-
licte d’injúries i calúmnies per 
haver fet una piulada a Twitter.

centre que pertany 
al consell superior d’esports 
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C oincidint amb l’inici 
del curs escolar i da-
vant l’aïllament que ja 

hi ha hagut d’alguns alumnes, 
Igualada Som-hi considera 
“urgent” que l’Ajuntament im-
pulsi el projecte “Concilia” que 
la formació va proposar la set-
mana passada dins una bateria 
de 15 projectes per afavorir la 
recuperació. Igualada Som-hi 
troba del tot insuficient l’aju-
da que es planteja la Generali-
tat per les famílies en situació 
vulnerable que tinguin fills que 
hagin de fer aïllament i consi-
dera que l’Ajuntament ha de fer 
un pas endavant i liderar un 
projecte per donar una respos-
ta digna a les famílies que es 
trobin en aquesta situació.
El projecte “Concilia” que pro-
posa Igualada Som-hi “és un 
Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) destinat a facilitar el 
suport en el propi domicili per 
tal de tenir cura del nen o nena 
que ha de fer quarantena o aï-
llament domiciliari. Va dirigit 
a totes aquelles famílies on els 
membres de la llar en edat la-

Som-hi creu “urgent” impulsar un 
projecte per a conciliar família 
i treball pels alumnes confinats

Poble Actiu, crític amb   
l’Ajuntament en la 
tornada a l’escola
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E squerra Republicana 
d’Igualada demana al 
govern municipal que 

el pressupost previst per la fes-
ta major de la ciutat es destini, 
enguany, a polítiques socials i 
econòmiques per als ciutadans 
i ciutadanes. Des del principal 
grup de l’oposició asseguren que 
“aquesta demanada ja la vam fer 
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P oble Actiu, formació 
municipal vinculada a 
la CUP, ha denunciat la 

“manca de previsió” del govern 
de Marc Castells en l’inici de 
curs. Les regidores pensen que 
“l’Ajuntament d’Igualada no 
ha previst estratègies de reforç 
pel nou curs escolar. L’esquer-
ra transformadora creu que “ja 
fem tard en la previsió de re-
forçar els serveis que depenen 
de l’Ajuntament a les escoles 
públiques d’Igualada”, en con-
cret, afirmen que, per tal de mi-
nimitzar el risc de contagi, cal 
posar més personal de neteja, 
augmentar els monitors/es per 
l’hora menjador i preveure el 
repartiment d’àpats a domicili 
de l’alumnat becat, ampliar el 
professorat a les escoles bressol i 
augmentar les freqüències i cot-
xes de transport escolar.
Segons Poble Actiu, a les esco-
les hi haurà personal de neteja 
en les hores lectives per assegu-
rar la correcta desinfecció però 
això no s’ha vist reflectit en un 
augment de les hores del per-
sonal de neteja. D’altra banda, 

boral es troben treballant en 
l’actualitat i tenen un menor 
que ha de fer aïllament domi-
ciliari. Es facilitaria un servei 
d’atenció al domicili durant 14 
dies amb un horari adaptat a la 
jornada laboral del nucli fami-
liar. El personal que es despla-
çaria al domicili aniria equipat 
dels equips de protecció indi-
vidual tal i com indiquen els 
protocols de seguretat i com ja 
es fa, per exemple, en els casos 
de gent gran.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “demanem que l’Ajun-
tament faci una aposta con-
tundent i s’anticipi en termes 
de conciliació. Especialment 
blindant la dona en el mercat 
laboral i vetlli i acompanyi a les 
famílies en la tornada a l’escola, 
posant a disposició de les famí-
lies els serveis complementaris 
que siguin necessaris per tal de 
tenir cura dels menors en cas 
d’aïllament i minimitzi l’im-
pacte en l’economia domèsti-
ca. El projecte “Concilia” que 
proposem afavoreix tot això i 
també permet crear nova ocu-
pació en un sector com el de les 

cures”.
Cuadras recorda que “sempre 
hem dit que aquesta crisi no 
pot ser que la tornin a pagar 
les dones, cal que el feminis-
me estigui al centre. En cas 
de tenir cura d’un infant en 
aïllament obliga a que una 
persona de la llar demani un 
permís i, com acostuma a ser 
la persona que cobra menys, 
habitualment aquesta renún-
cia al mercat laboral per fer 
la tasca de cura recau en les 
dones. Ho hem d’evitar i hem 
d’aconseguir garantir que les 
dones no hagin de renunciar 
a la feina”.
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) destaca que amb el 
programa “Concilia” s’acon-
segueixen diversos objectius i 
per això en reclama el seu de-
bat i el seu impuls al govern de 
la ciutat: facilita la conciliació 
laboral, familiar i personal, 
ofereix una atenció bàsica de 
cura, educativa i lúdico-social 
als menors en aïllament, evi-
ta la propagació de contagis i 
redueix les desigualtats en el 
mercat laboral, especialment 
en clau feminista. 

ERC vol els diners de la Festa Major per a polítiques socials
a les taules econòmiques i soci-
als de l’ajuntament, on malaura-
dament no s’ha complert amb 
el que el govern va dir que faria 
per tal d’ajudar a les famílies 
igualadines i tampoc s’ha con-
sensuat un pla econòmic i social 
per afrontar la crisi que estem 
patint”. Els republicans conside-
ren “imprescindible” empren-
dre mesures econòmiques i so-
cials “contundents” per “ajudar 

a aquelles famílies amb dificul-
tats” així com també per ajudar 
“al teixit econòmic, comercial i 
empresarial de la ciutat” davant 
“les evidents dificultats que ha 
generat la crisi del coronavirus i 
que sens dubte s’incrementaran 
en els propers mesos”.
En aquest sentit des d’ERC 
apunten que “l’ajuntament ha 
d’incrementar de manera molt 
substancial els recursos que 
destina a contrarestar la crisi 
econòmica i social que estem 
patint ja que “a Igualada estem 
quedant enrere” i recorden que 
“molts ajuntaments semblants 
al nostre ja han presentat un 
pla de xoc amb mesures socials 
i econòmiques destinant molts 
recursos econòmics” i, per 
tant, els republicans demanen 

que “com a mínim” el govern 
d’Igualada destini els mateixos 
recursos que en d’altres muni-
cipis”.
Els republicans “lamenten” que 
en els darrers anys d’ençà de l’úl-
tima crisi econòmica el govern 
municipal no hagi “emprès” 
polítiques per assegurar que 

“ningú torni a quedar enrere” 
i consideren que “no s’han fet 
els deures en àmbits tan vitals 
com l’habitatge, la fiscalitat, 
el foment del comerç local i la 
protecció social” i això com-
porta “de nou” que “moltes 
famílies igualadines tornin a 
patir injustament una crisi que 
sempre paguen els mateixos”, 
un fet que consideren “conse-
qüència” d’una “nul·la política 
social i econòmica més enllà 
del màrqueting”. Finalment els 
republicans asseguren que “és 
imprescindible destinar tots els 
recursos possibles en la reacti-
vació econòmica i comercial i 
la protecció social en matèria 
d’habitatge, fiscalitat i ajudes”.

reclamen més suport municipal 
a les AMPAs i AFAs de la ciutat 
i les ajudi “finançant la contrac-
tació del personal necessari per 
a continuar donant un servei de 
qualitat.” També que s’engegui 
un servei a domicili per portar 
el menjar. 
La formació municipalista 
considera que cal reforçar les 
plantilles de les escoles bressol 
municipal per tal de procurar 
les millors condicions pel com-
pliment dels protocols, i que 
s’ofereixin espais amb capacitat 
d’acollir alumnes durant tota 
la jornada lectiva per tal que la 
proposta d’espais sigui una eina 
efectiva i adequada per l’espon-
jament d’alumnat. 
Des de Poble Actiu afirmen que 
l’Ajuntament “hauria d’haver 
començat a treballar fa mesos 
de forma transversal i coordina-
da entre els departaments d’En-
senyament i Salut juntament 
amb els centres educatius, les 
AMPAs i les AFAs”. Titllen de 
deixadesa l’actitud del govern 
municipal i creuen que “no val 
a dir que tot depèn de la Gene-
ralitat o que la responsabilitat 
recau en professorat i famílies”.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Cal una inflexió i un debat molt urgent: #Catalunya no pot quedar al 
marge de les renovables.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’etern retard del Corredor Mediterrani:
Malgrat la seua rellevància, ja porta un retard  dues dècades. En 
aquest periode els beneficis generats ja haurien amortitzat la inversió.

RAMON TREMOSA @ramontremosa
Conseller d’@empresacat i @coneixementcat

 de la Generalitat de Catalunya. Professor d’Economia a 
la UB. Diputat al Parlament Europeu 2009-19

economia i empresa Espai patrocinat per
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Tornada a l’escola, COVID19 
i entorn laboral

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

PMO i la gestió eficient de projectes

Cesc Alcaraz 
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

Fa molts temps que des 
de FeedBackGround ens 
dediquem a analitzar i a 
fer propostes de millo-

ra de processos per tal que les 
operacions de les organitza-
cions funcionin de forma més 
eficient. Al llarg del temps ens 
hem adonat que, força cops, la 
causa arrel dels problemes d’in-
eficiència venen de la mala exe-
cució dels projectes d’implan-
tació de la línia de fabricació 
o el que fos que necessari per 
operar.

Com que això no ho hem des-
cobert nosaltres, sinó que mol-
tes organitzacions ho han patit 
abans, algunes ja han anat po-
sant solucions i una de les pri-
meres decisions que es prenen 
és posar en marxa una PMO 
(Project Management Office) o 
Oficina de Gestió de Projectes.

Què entenem per una PMO? 

Segons la metodologia PMBok 
és: “Estructura de gestió que 
estandarditza els processos de 
govern relacionats amb el pro-
jecte i fa més fàcil compartir 
recursos, metodologies, eines i 
tècniques”

I algunes de les seves funcions 
són:
. Donar suport als caps de pro-
jectes en el llançament, imple-
mentació i tancament dels pro-
jectes

. Potenciar el desenvolupament 
dels Project Managers

. Focalització en la millora de la 
gestió de projectes

. Hi ha diferents intensitats en 
quant a PMO: 
suport, control o execució

El que és cert és que les grans 
corporacions europees i mun-
dials ja fa temps que no inicien 
cap projecte que no estigui ges-
tionat i controlat per una PMO. 
La pregunta és: si els grans ho 
estan fent i per tant, els surt a 
compte, perquè no ho haurien 
de fer les organitzacions més 
petites, amb la corresponent 
adaptació?

Fer una bona gestió dels pro-
jectes interns pot voler dir 
complir terminis i cost i a més 
a més, reduir la possibilitat 
d’ineficiències, menors rendi-
ments o que no augmentin els 
costos de manteniment. Tot i 
que a curt termini pot suposar 
un petit sobre cost, és clar que 
a mig i llarg termini surt molt 
rendible.
Ens hi posem?.   

Confirmació a l’#Ecofin de la suspensió del pacte d’estabilitat fins 
almenys el 2022. Una bona notícia, reflex de l’aprenentatge de la cri-
si 2008 - on l’ajust fiscal prematur del 2010 va contraure fortament 
l’economia de la UE.

La causa /arrel dels problemes d’ineficièn-
cia venen de la mala execució dels projec-
tes d’implantació de la línia de fabricació o 

el que fos que necessari per operar.

Com compaginem la cura dels menors
 amb el treball?

Santiago Portillo i Castellet
Advocat
santiagoportillo.cat

Els nois i noies comencen 
les classes, les escoles 
han adoptat protocols de 
seguretat per prevenir els 

contagis i com actuar en el cas 
que es donin, preveient quarante-
na i suspensió de les classes pre-
sencials. Si un/a alumne/a resulta 
infectat pel virus SARS-Cov-2 
s’haurà de quedar a casa el temps 
que el metge consideri necessari 
i els seus companys i companyes 
de classe hauran de fer quarante-
na. Aleshores els seus progenitors 
o cuidadors, com compaginen la 
cura dels menors amb el treball?. 
Des del Govern de l’Estat s’han 
escoltat diverses veus, cada una 
pel seu costat, però fins ara res 
concret. A l’espera d’una hipotè-
tica norma específica, la situació 
actual, en el moment de la redac-
ció d’aquest article (14.09.2020) 
és la següent:

1.- Si el noi o noia dona positiu 
en la Covid-19
Els progenitors de l’alumne con-
tagiat (diagnosticat de Covid-19), 
en tant obligat a aïllament, de for-
ma excepcional es consideren en 
situació de baixa  mèdica assimi-
lada a accident laboral, per tant, 
gaudiran de baixa mèdica des del 
primer dia a raó del 75% de la 
base de cotització per contingèn-
cies professionals. La durada vin-
drà determinada pels comunicats 
de baixa i alta mèdica. 

2.- Si el noi o noia no ha estat di-
agnosticat de la Covid-19, però 
forma part del grup de l’alumne 
contagiat o el centre suspèn les 
classes presencials.
Com que haurà de fer confina-
ment, tenim el pla “Me Cuida”, 
que, de forma excepcional, per-
met a les persones treballadores 

fins el segon grau de consangui-
nitat de l’alumne/a, per tant, pro-
genitors i avis que siguin treballa-
dors per compte d’altri, adaptar la 
jornada de treball, el que inclou 
el teletreball  o reduir-la. Aquest 
dret és individual de cada perso-
na treballadora. Cal justificar la 
necessitat, que ha de ser raonable 
i proporcionada, especialment si 
es dona el cas de coincidir més 
d’un cuidador en la mateixa em-
presa:

(I) Modificació de jornada: Dret 
a adaptar la jornada de treball 
mitjançat modificació de l’ho-
rari de treball, canvi de torn de 
treball, horari flexible, jornada 
partida o continuada, canvi de 
centre de treball, canvi de funci-
ons, canvi de forma de la pres-
tació del treball el que inclou el 
treball a distància (teletreball). 
La concreció inicial correspon a 
la persona treballadora, cosa que 
no l’exclou de justificació, raona-
bilitat i proporcionalitat tenint en 
compte les necessitats concretes 
de la cura del menor però també 
les organitzatives de l’empresa. La 
norma demana a les persones tre-
balladores i empresa a arribar a 
un acord. 

(II) La reducció de jornada per 
cura directa d’un menor de 12 
anys: No confondre amb el dret de 
reducció de jornada per guarda 
legal de l’article 37.6 ET. Es tracta 
del dret a reduir la jornada de tre-
ball, que pot ser fins el 100%, amb 
reducció proporcional del salari. 
D’arribar al 100% la persona tre-
balladora ha justificar-ho i ser ra-
onable i proporcionat en atenció 
a la situació de l’empresa. S’ha de 
preavisar  a l’empresa amb un mí-
nim de 24 hores. 



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#131 Sergio Mancebo Lorente 

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Júlia Cot @cot_julia

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat

Col·lectiu Eixarcolant @eixarcolant

ANC Anoia @ANCAnoia

Joan Baliu Mas @JoanBaliu

Carla Piqué @carla_pique

Em sap greu dir que la tornada a l’escola de les 
meves filles ha anat com la seda, que l’organit-
zació ha funcionat perfectament i que elles s’hi 
han quedat encantades. Ja li he dit als professors 
que espero que sigui l’última vegada, que amb 
coses que surten bé no es fan tuits.

La força de la gent organitzada és imparable. 
Gràcies @SalvemCanTito @PerLaConca! I ara, 
descartats els macropolígons industrials de Can 
Morera i Can Titó, per què no intentem pregun-
tar-nos: necessitem més macropolígons indus-
trials buits?

Òdena viurà, del divendres 18 al diumenge 20 
de setembre, una edició especial de la ja con-
solidada Fira de la Vinyala. L’activitat pren un 
format d’excepcionalitat i es podrà seguir des de 
casa o dels restaurants

El programa de la V Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades ha quedat gairebé inalterat 
i ja el podeu consultar a la nostra web, hi troba-
reu activitats per a tots els públics!

Comença el judici contra el MHP @Quim-
TorraiPla i una vegada més ens trobaran als 
carrers. Allà on hi hagi repressió ens trobaran 
davant. #ElsCarrersSeranSempreNostres #Xar-
xaIndependència

Del ”que tingueu un bon curs!” al ”a veure com 
va tot...” Ànims a tots els docents!

Madurar és acceptar que ets d’igualada i co-
mençar a estar-ne orgullosa

www.veuanoia.cat

2 31 FirAnoia es celebrarà a finals de 
setembre i s’ubicarà al Passeig 
Verdaguer

Les entitats contàries al polígon 
de la Conca convoquen una 
concentració

Els paradistes de La Masuca, 
contents amb el mercat no 
sedentari a Cal Carner

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Vaig néixer el 1980 a Igualada.
He crescut en un ambient familiar molt humil 
i treballador. 

Per això, on em trobo ara socialment i 
laboralment és quelcom que m’he treballat, 
tot i així la humilitat de la meva educació i 
estat preval.

Porto 12 anys dedicant-me al món del vídeo 
i la fotografia, i al llarg de la meva trajectòria 
he obtingut varis reconeixements per la meva 
feina i m’ha servit per continuar tocant de 
peus a terra.

Amant d’allò inesperat, de la modalitat que 
tot va bé, i de que les  casualitats poden existir.

Fridaysforfuture.Igualada

 @fridaysforfuture.igualada
Casal Popular d’Igualada, El Foment  

@casal_elfoment
Anna Caseras Torné

@acaserast

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

S’elimina l’impost al sòl i les energies renovables agafen tota la força.

@sergiomanceboo
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Un cop acabada la reparació 
del talús i el condicionament 
del camí, ja s’ha reobert la pas-
sera que uneix el CEIP Emili 

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Comerç es mos-
tra compromesa amb tot 
allò que la societat de-

mana i preocupa. En aquest 
nou impuls que està portant 
a terme l’entitat, es vol tenir 
en compte tot allò que faci 
referència a la responsabili-
tat social. També es vol parti-
cipar de totes les campanyes 
i propostes que en l’àmbit de 
societat es proposin.
Del 16 al 22 de setembre es 
celebrarà la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat (SEM) 
que aquest any tindrà com 
a lema “Per una mobilitat 
sense emissions”. El lema 
vol transmetre la voluntat, 
expressada per la Comissió 
Europea, d’arribar a la neu-
tralitat en emissions de car-
boni el 2050. A més, també 
s’incidirà en la importàn-
cia de l’accessibilitat en els 
transports sostenibles i la 
necessitat de promoure un 
sistema de transport inclusiu 
per a totes les persones.

Igualada Comerç se suma a la Setmana 
de la Mobilitat amb una bici elèctrica

Neix a Igualada el grup 
de “Sobirania i Salut”
REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dia 10 de se-
tembre es va posar en 
marxa la iniciativa de 

l’Associació Dolça Revolució 
de crear grups locals i autò-
noms, que sota el nom de So-
birania i Salut, uneixin a les 
persones que vulguin cons-
truir alternatives al model de 
salut actual. 
“Aquesta iniciativa pretén 
crear grups a totes les ciu-
tats, barris o pobles del país, 
en un àmbit, el local, que és 
menys manipulable, on és 
més fàcil que ens coneguem, 
que compartim informació, 
que debatem, que proposem 
accions, iniciatives. I que tot 
plegat permeti que tornem a 
confiar en l’ésser humà, apro-
pant-nos, i no pas distanci-
ant-nos”, expliquen des de 
l’entitat. 
Els objectius principals de la 
iniciativa son:
1- Construir un nou model 
de salut, empoderant l’indivi-
du, fent-lo més autosuficient, 
i no tant depenent del sistema 

REDACCIÓ / LA VEU 

Els regidors Jordi Mar-
cé i Miquel Vives i els 
tècnics del mercat i de 

promoció de comerç s’han 
reunit amb representants dels 
paradistes del mercat de roba 
de La Masuca. La trobada 
s’emmarca en la sèrie de reu-
nions en què s’han anat trac-
tant qüestions com la localit-

polític-sanitari, actualment 
basat en la imposició, la pro-
hibició i la sanció, causants de 
tant dolor a la població. 
2- Desenvolupar i promoure 
la Medicina Natural, com a 
primera opció. Sense refusar 
els fàrmacs químics, en cas de 
necessitat. Compartir conei-
xements,  donar a conèixer 
remeis naturals no patenta-
bles, de baix cost. I ajudar-nos 
mútuament a fer front a les 
imposicions governamentals.
3- Promoure una alimentació 
saludable, basada en una pro-
ducció agroalimentària soste-
nible i de proximitat. 
La pròxima trobada de Sobi-
rania i Salut a Igualada, serà el 
vinent dia 24 de setembre a les 
20h a la Plaça de l’Ajuntament.

Es per això que aprofitant 
aquesta commemoració, 
Igualada Comerç fa públic 
que pròximament adquirirà 
una bicicleta elèctrica amb 
càrrega d’última generació. 
Aquesta adquisició s’emmar-
ca dintre del projecte de pro-
moció i dinamització del co-
merç elaborat recentment i 
que es començarà a executar 
en les setmanes vinents.
S’està acabant d’estudiar en-
tre dos models de vehicles. 
En els dos casos les seves al-
tes capacitats de càrrega (250 

quilos), els seus reduïts con-
sums (0,2 euros als 100 km), 
i les seves capacitats per cir-
cular indistintament per tota 
classe de vies ciclables (zones 
de vianants, carreteres urba-
nes ...) els converteixen en 
una eina imprescindible per 
a solucionar els problemes 
inherents al trànsit urbà.
Aquesta és una ambiciosa 
aposta que podrà oferir ser-
vei tant als comerciants com 
als ciutadans i que a més 
contribuirà amb la mobilitat 
sostenible.

Trobada amb els paradistes del mercat 
de roba de la Masuca

zació provisional del mercat 
i les mesures sanitàries que 
ha calgut adoptar, les obres 
actuals i futures en el mercat 
i el seu entorn, les taxes i els 
possibles punts de millora 
que han aportat els mateixos 
paradistes. En aquesta ocasió, 
els responsables municipals 
han explicat als propietaris 
de les parades el procediment 
que han de seguir per sol·li-

citar els ajuts directes que 
s’ofereixen als comerços que 
durant l’estat d’alarma es van 
veure obligats a tancar. 
Els paradistes han valorat po-
sitivament la informació i han 
volgut destacar que el compli-
ment generalitzat de les mesu-
res sanitàries i la ubicació provi-
sional del mercat no sedentari a 
Cal Carner n’estan permeten un 
funcionament modèlic.

Reoberta la passera entre 
Fàtima i l’escola E. Vallès

Vallès amb l’accés al barri de 
Fàtima. L’obra ha tingut un 
cost de 115.000 euros i ha es-
tat finançada per la Diputació.

Es VEN PIS  zona 
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA

- 80m2.
- 3 habitacions a part: cuina, menjador i safareig 
(totes exteriors amb �nestra)
- Molt ben orientat al sol (sud)
- Zona MOLT tranquil.la (parc davant)
- Ideal per a invertir.
- 80m2.
-  Només 3 veins
- Poques despeses de comunitat

 Per només 65.000€
 Interessats trucar a:
   636 925 298

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
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ASS. DCA / LA VEU 

F undada el juny de 2019 
per divuit persones afec-
tades de DCA i els seus 

familiars, l’Associació DCA 
Anoia presenta la seva oferta 
d’activitats per al darrer tri-
mestre de 2020. En primer lloc 
direm que s’entén per dany ce-
rebral adquirit l’afectació de les 
estructures encefàliques en per-
sones que, havent nascut sense 
cap tipus de dany cerebral, pa-
teixen en un moment posterior 
de la seva vida lesions cerebrals 
que porten a una afectació del 
funcionament cognitiu, emoci-
onal, conductual i/o físic. 

Tumors, Ictus i Infeccions, 
causes principals
Les causes més comunes del 
dany cerebral adquirit són els 
accidents cerebrovasculars (ic-
tus isquèmics o hemorràgics, 
trencaments d’aneurismes), els 
traumatismes cranioencefàlics, 
els tumors cerebrals i les infec-
cions cerebrals.
Les persones que sobreviuen 
a una lesió que ocasiona DCA 
són uns herois i heroïnes anò-
nims. La vida no és justa i, en 
ocasions, no importa que siguis 
jove, ni que duguis uns hàbits 
de vida saludables, el DCA ir-
romp a traïció i amb violència, 
trencant-los. La persona que el 
pateix està obligada a viure un 
dol, perquè hi ha una pèrdua: la 
pèrdua d’una part d’un mateix, 
d’una forma de vida, d’un cos i 
un cervell que potser ja no res-
pondran com ho feien.
Per què a mi? I ara, què? Després 
del cop s’obre una nova etapa: 
la lluita quotidiana i una recu-
peració que pot durar tota una 
vida. Però un DCA no li passa 
només a la persona. Li passa 

L’Associació Dany Cerebral Adquirit de l’Anoia 
presenta les seves activitats

a una família, a una parella, a 
un grup d’amics. Un canvi tan 
brusc i tan sobtat afecta a tots.  
Des de l’Associació DCA Anoia 
volem ajudar els i les afectats a 
adaptar-se a la seva nova situa-
ció per tal que recuperin l’auto-
estima i millorin la seva autono-
mia. Però també volem ajudar 
les persones del seu voltant, les 
parelles, els pares i els fills. 

Situació a l’Anoia
A la comarca de l’Anoia, quan 
una persona pateix un quadre 
de dany cerebral normalment 
és traslladada a l’Hospital uni-
versitari de Bellvitge (hospital 
d’aguts), una vegada és donada 
d’alta és derivada bé a l’Hospital 
d’Igualada, bé a l’Institut Gutt-
mann bé a l’Hospital de dia de 
la Fundació sanitària Sant Josep, 
on seguirà un programa rehabi-
litador, ja sigui en règim d’ingrés 
o ambulatori. Alguns pacients 
segueixen tractament en tots o 
en alguns d’aquests centres. Els 
dos darrers tenen concerts amb 
la Seguretat social, per la qual 
cosa són assequibles econòmi-
cament a les famílies.
Una vegada acabat el període 
de rehabilitació dins l’àmbit de 
l’assistència pública, són les fa-
mílies les que cerquen recursos 
per al seu/seva familiar. El pro-
blema rau en el fet que aquests 
recursos són de caire privat i 
costosos econòmicament. A 
banda de què no totes les famí-
lies saben on trobar-los.
Amb el nostre projecte prete-
nem donar continuïtat i coordi-
nació assistencial a les persones 
de l’Anoia afectades per DCA en 
la seva fase crònica i informar i 
recolzar les seves famílies, om-
plint un buit que actualment no 
cobreix el sistema sociosanitari 
públic.

Calen voluntaris i socis
Aprofitem aquest espai no no-
més per presentar l’associació, 
sinó també per fer una crida per 
a la captació de socis i sòcies i 
de voluntaris i voluntàries. Po-
deu ser socis/sòcies de número 
abonant una quota mensual de 
10,00 €, que es poden fer efec-
tius trimestralment (30,00 €/
trimestre), o anualment (120,00 
€/any). També podeu ser socis/
sòcies col·laboradors. En aquest 
cas, l’import (trimestral o anu-
al) el fixeu vosaltres.
Una altra de les característiques 
de la nostra Associació és que 
valorem molt la figura del vo-
luntari/ària. Aquelles persones 
que tenen disponibilitat per im-
partir tallers, xerrades, acompa-
nyar els socis i sòcies afectats de 
DCA a les seves activitats (inclo-
ent-hi les de lleure), fer tasques 
administratives, o qualsevol al-
tra en la que estiguin disposats 
a col·laborar. Amb elles es subs-
criurà un conveni de voluntari-
at i estaran emparades per una 

assegurança d’accidents. 
Si voleu col·laborar amb no-
saltres, ens podeu escriure un 
correu electrònic: associaciod-
ca@gmail.com i us enviarem la 
butlleta o butlletes, els nostres 
estatuts i el nostre projecte com-
plet. Si ho preferiu, també us ho 
podem fer arribar a casa vostra.

Activitats
Pel que fa a les activitats que 
oferim fins a finals d’any són les 
següents:
- Tallers de rehabilitació cogni-
tiva (atenció i concentració), els 
dilluns de 16:30 a 17:30. S’inici-
aran el dilluns 28 de setembre 
fins el dilluns 26 d’octubre.   
- Tallers de rehabilitació cogni-
tiva (capacitats mnèsiques), els 
dilluns de 16:30 a 17:30. S’ini-
ciaran el dilluns 2 de novembre 
fins el dilluns 23 de novembre.
- Tallers de rehabilitació cogni-
tiva (funcions executives), els 
dilluns de 16:30 a 17:30. S’inici-
aran el dilluns 30 de novembre 
fins el dilluns 21 de desembre.
Aquests tres tallers aniran a càr-
rec de Gilma Acosta, neuropsi-
còloga.
- Tallers de relaxació, els dijous 
de 18:30 a 19:45. S’iniciaran el 
dijous 1 d’octubre fins el dijous 
22 d’octubre. Aniran a càrrec 
d’Aida Horts, tallerista d’ioga. 
- Tallers d’expressió corporal i 
psicomotriu, els dijous de 18:30 
a 19:45. S’iniciaran el dijous 29 
d’octubre fins el dijous 19 de 

novembre. Aniran a càrrec de 
Tama Martínez, graduada en 
art dramàtic-especialitat inter-
pretació. 
- Tallers d’ioga, els dijous de 
18:30 a 19:45. S’iniciaran el di-
jous 26 de novembre fins el di-
jous 17 de desembre. Aniran a 
càrrec d’Aida Horts, tallerista 
d’ioga.
Els tallers (4 sessions cada un) 
tenen un cost de 10,00 euros 
cada taller per als socis usuaris/
àries, i de 30,00 euros, per als no 
socis, i es duran a terme en el 
Casal cívic Igualada- Montser-
rat (carrer de les Orquídies, 7, 
Igualada), a quin personal vo-
lem agrair la seva bona disposi-
ció i ajuda.
Podeu fer les vostres inscripci-
ons al correu electrònic: associ-
aciodca@gmail.com . Per raons 
d’aforament, les places són limi-
tades i s’assignaran per rigorós 
ordre d’inscripció.
Més informació al  telèfon 621 
27 11 99 (gentilesa d’Iguana) i al 
Casal cívic Igualada –Montser-
rat, els dilluns 21 de setembre, 
19 d’octubre, 16 de novembre 
i 21 de desembre de 2020, de 
17:00 a 19:00 hores.
Ningú està lliure de patir dany 
cerebral adquirit, una situa-
ció realment molt traumàtica 
a nivell fisiològic i emocional 
per a qualsevol persona i el seu 
entorn pròxim. Comptem amb 
vosaltres per tirar endavant el 
nostre projecte. 

-LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS  FINS A  12.000 Kg. 
amb conductor /  sense conductor

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65

a.carretilles@gmail.com

PROMOCIÓ FIRA
OBTINGUI UN 10 % DTE. EN EL CURS 

DE CARRETONER ENTREGANT AQUEST RETALLABLE
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La jornada consistirà 
en una passejada per 

la vora del riu Anoia, i 
s’assignaran trams amb 

grups d’un màxim 
de 10 persones

Ràdio Igualada inicia 
una nova temporada
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’emissora municipal 
enceta la nova tempo·
rada 2020 – 2021 amb 

força novetats, i amb progra·
mes nous. 
Una de les novetats és a la 
franja que va de la 1 del mig·
dia a dues de la tarda. Ràdio 
Igualada destinarà una hora 
a la informació, i que repetirà 
de 8 a 9 del vespre. Aquesta 
franja començarà, de dilluns 
a divendres, amb un Igua·
lada Notícies en format de 
15 minuts. Seguidament, els 
dilluns i divendres, arriben 
45 minuts amb tota la infor·
mació esportiva amb Temps 
Afegit. El d’Interès Munici·
pal agafarà el relleu, també 
en format de 45 minuts, els 
dimarts. Dimecres s’estrena 
Anoia 33 que ens acostarà a 
tots els municipis de la co·
marca de l’Anoia. Els dijous, 
després de l’Igualada Notíci·
es, serà el torn per 45 minuts 

d’informació cultural amb La 
Galeria.
L’Igualada Capital centrarà 
l’actualitat de 8 a 10 del matí, i 
el seguirà l’Estació Central en 
el seu horari habitual. L’Actu·
alitza’t tindrà un format d’una 
hora, i l’escoltarem de 7 a 8 
del matí i de 7 a 8 del vespre. 
Els programes de col.labora·
dors completen la programa·
ció amb els habituals Espai8, 
Subterrani, però també amb 
noves incorporacions com 
Caràcter Blaugrana o el nou 
programa de Josep Maria 
Soler “Encara tenim temps”. 
Aquest darrer espai es tracta 
d’un programa musical d’au·
tor que tria setmanalment, en 
format playlist, cançons que 
han marcat diverses èpoques. 
Sense distorsions, ni filtres, 
música tal com raja. Emissió 
a Ràdio Igualada, els dimarts 
de 21 a 22h., i redifusió els di·
mecres de 22 a 23h. L’edició i 
la presentació va a càrrec de 
Josep Maria Solé.

Aigua de Rigat programa un tall per 
avui a la nit a gran part de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

Aigua de Rigat, em·
presa gestora del 
cicle integral de l’ai·

gua, ha programat una inter·
rupció del subministrament 
a Igualada durant la nit del 
divendres 18 de setembre per 
reparar una avaria que s’ha 
produït a la canonada de dis·
tribució d’aigua potable del 
municipi. La interrupció del 
subministrament començarà 
a les 23:00 hores del diven·
dres 18 de setembre i acabarà 
a les 6:00 hores del dissabte 
dia 19.
El passat dia 16 la companyia 
d’aigua va rebre la comuni·
cació per mitjà de l’empresa 
constructora que fa les obres 
d’urbanització al carrer Ale·
manya que hi havia una ava·
ria en aquesta canonada. Un 
cop feta la inspecció i discri·
minació de les diferents ca·
nonades que transcorren per 
aquesta ubicació, es va deter·
minar que l’avaria consistia 
en la pèrdua d’aigua a través 
d’una unió que no era estan·
ca. Per procedir a la reparació 
és totalment necessari que la 
canonada quedi buida d’ai·
gua perquè els professionals 

çar a obrir lentament l’aigua 
perquè es vagin omplint les 
canonades afectades pel tall. 
Aquesta tasca s’estima que 
duri unes quantes hores per 
evitar que es produeixin cops 
d’ariet i sobrepressions. Quan 
s’hagi reparat l’avaria es rea·
litzaran purgues i es prendran 
determinacions de clor i ter·
bolesa i també es realitzaran 
exàmens organolèptics de 
l’aigua.
Aigua de Rigat lamenta les 
molèsties que aquesta repa·
ració pot causar a la població 
afectada i es compromet a tre·
ballar amb la major celeritat 
possible per reparar l’avaria i 
restablir el subministrament 
amb totes les garanties al més 
aviat possible.

d’Aigua de Rigat puguin tre·
ballar amb tota la seguretat. 
Aquesta actuació obligarà a 
interrompre el subministra·
ment d’aigua a les següents 
zones de la capital de l’Anoia: 
Igualada Centre, zona Mer·
cat de la Masuca, barri Sant 
Agustí, barri Sant Crist, zona 
Rec, Polígon industrial els 
Blanquers, Poble Sec i barri 
Montserrat. L’actuació també 
afectarà en forma de fluctu·
acions de pressió en el sub·
ministrament d’aigua potable 
del municipi de Vilanova del 
Camí.
Un cop s’hagi buidat la ca·
nonada es retirarà la unió 
existent en mal estat i s’instal·
larà una peça de reparació. 
Aleshores es podrà comen·

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 20 
de setembre, a les 10 
del matí, en el marc 

de l’EWWR (Setmana Euro·
pea de la Prevenció de Resi·
dus) Igualada acollirà el Let’s 
Clean Up Europe!, una acció 
comuna d’àmbit continental 
que té l’objectiu de conscien·
ciar la societat sobre l’elevada 
quantitat de residus que es 
llencen a la natura de mane·
ra incontrolada i promoure la 
sensibilització sobre aquesta 
qüestió a través de la recollida 
de residus d’aquest tipus que 
trobem abocats il·legalment 
als boscos, els marges dels rius 
i d’altres espais naturals.
En el cas d’Igualada, el Depar·
tament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, amb la col·la·
boració de l’empresa Graphic 
Packaging, que aporta materi·
al de recollida, organitza una 
jornada de neteja, oberta al 
públic en general. A banda de 
millorar l’entorn, l’acció també 
té l’objectiu de sensibilitzar la 
ciutadania, ja que és una bona 
oportunitat per visualitzar de 
manera directa l’efecte dels 
comportaments incívics.
Així, la jornada es planteja 
com una passejada per la vora 
del riu durant la qual els parti·
cipants recullen la brossa que 
van trobant i, en la mesura 

la inscripció, que s’ha de for·
malitzar a través del correu 
electrònic medi.ambienta·
j·igualada.net o del telèfon 
938031950, extensió 2558.
En aquesta edició, arran de la 
situació de pandèmia de Co·
vid·19, les persones que par·
ticipin en el el Let’s Clean Up 
Europe! hauran de seguir unes 
mesures de prevenció. Així, 
se’ls lliurà guants de protecció 
per a la recollida dels residus, 
disposaran de dispensadors 
de gel hidroalcohòlic, hauran 
d’usar obligatòriament la mas·
carets i hauran de mantenir la 
distància de dos metres de se·
guretat.

que sigui possible, la separa 
segons la tipologia, en funció 
de si es tracta d’envasos, vidre, 
paper o rebuig. Atès el tipus 
d’activitat, es recomana que 
les persones inscrites duguin 
pantalons i sabates tancades i 
còmodes, gorra, crema solar i 
beguda, preferentment en una 
cantimplora o en un envàs 
reutilitzables, per tal d’evitar la 
generació de residus.
Per participar en l’activitat cal 
fer una inscripció prèvia, per 
tal de repartir els inscrits en 
grups d’un màxim de 10 per·
sones, als quals s’assignaran 
diferents trams del riu Anoia. 
El punt de trobada es comu·
nicarà un cop s’hagi efectuat 

Diumenge, Igualada participa en 
una nova edició del Let’s Clean Up!

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
20 de juliol de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment la modi�cació del Reglament orgànic municipal de 
Calaf, i sotmetre-la a informació pública per un període de 
trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i  al 
DOCG, el dia 29 de juliol de 2020, al diari La Veu el dia 31 de 
juliol de 2020 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf el dia 3 de setembre de 2020. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compliment 
d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals.

Més informació a www.calaf.cat 

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

Òdena viurà, del diven-
dres 18 al diumenge 
20 de setembre, una 

edició especial de la ja conso-
lidada Fira de la Vinyala, 
L’activitat, que hagués arri-
bat a la desena edició, a causa 
de la situació sanitària actual 
pren un format d’excepciona-
litat i es que l’Ajuntament no 
volia deixar de realitzar aquest 
esdeveniment, ja consolidat, 
que serveix per reivindicar un 
producte genuïnament ode-
nenc i anoienc, i donar un im-
puls al sector de la restauració, 
molt tocat per la pandèmia. 
Per aquest motiu els organit-
zadors es guarden l’efemèride 
dels 10, celebrant enguany 
l’edició 9.1, confiant l’any que 
ve poder-la celebrar com es 
mereix.
La Fira de la Vinyala 2020 serà 
del tot diferent a les anteriors 

per tal d’evitar aglomeracions 
i seguir amb les mesures de 
seguretat i prevenció. Així,les 
persones que vulguin degus-
tar un bon plat de vinyales ho 
podran fer de dues maneres: 
trucar a un dels restaurants i 
encomanar taula per esmor-
zar, dinar o sopar, o anar di-
rectament al restaurant i em-
portar-se la carmanyola per 
menjar els cargols a casa.
Hi participaran més d’una 
vintena d’establiments, de di-
ferents poblacions de l’Anoia. 
Seran: bar Fénix, bar Jordi, El 
café de l’Ateneu, rostisseria les 
Comes, restaurant l’Andor-
rà, restaurant cal Taribó, res-
taurant Canaletes, restaurant 
Carpi, restaurant Castell de 
Rubió, restaurant Catalunya, 
restaurant el Jardí, restaurant 
els Cubs, restaurant la Cas-
soleta de Montbui, restaurant 
l’Escorxador, restaurant l’Eu-
caria, restaurant el Racó del 

Òdena viu una nova edició de la Fira de la Vinyala, 
enguany des de casa

Traginer, restaurant Samun-
tà, restaurant Scorpia, celler 
Figueres, celler Grau i Grau, 
cervesa els Minairons i Igua-
lavins. Tots aquests restaura-
dors cuinaran, el tercer cap de 

setmana de setembre, plats i 
plats de cargols per satisfer la 
demanda de tothom. A la web 
firadelavinyala.cat es podrà 
consultar el llistat, contacte i 
plat que cuinarà cada restau-

rant participant.
En el marc de la Fira també 
tindrà lloc, com en altres edi-
cions, el premi al millor plat 
de vinyales segons el jurat 
popular. Les votacions es po-
dran fer online a través de la 
web de la fira. També es realit-
zarà el premi a la millor tapa 
segons el jurat format per la 
Confraria de la Vinyala.
La Fira de la Vinyala és un 
esdeveniment inèdit a Ca-
talunya dedicat al cargol de 
vinya, una varietat de mol-
lusc molt apreciat culinàri-
ament a Òdena i a l’Anoia. 
Amb aquesta fira la població 
anoienca es dóna a conèixer 
i es promociona el sector de 
la restauració de la comarca. 
Aquesta activitat és una com-
binació perfecte entre gas-
tronomia, ruralitat, artesania 
i promoció econòmica, tot i 
que aquest any sigui del tot 
diferent a anteriors edicions.

MONTBUI / LA VEU 

Tots els nens i nenes 
han estat sis mesos 
sense anar a l’escola a 

causa de la pandèmia origi-
nada per la COVID-19. Du-
rant el confinament, moltes 
famílies en situació de vul-
nerabilitat no disposaven de 
tots els recursos necessaris 

per continuar treballant en 
l’educació dels seus fills i fi-
lles. A la falta d’un accés nor-
malitzat a l’educació durant 
aquest temps, s’hi suma el fet 
que molts d’aquests joves tor-
naran a l’escola en desigualat 
de condicions pel fet de no 
disposar dels materials bàsics 
necessaris.
Davant d’aquesta situació 
d’urgència, la Fundació ”la 
Caixa” i CaixaBank han de-
cidit col·laborar mitjançant 
el lliurament d’un total de 
119.445 kits de material esco-
lar a nens i nenes de tot Es-
panya atesos per CaixaProin-
fància, prop de 20.000 de 
Catalunya, -el programa de la 
Fundació ”la Caixa” adreçat 

a llars en situació de pobresa 
amb menors de 0 a 18 anys- i 
altres entitats socials que tre-
ballen amb els col·lectius més 
vulnerables i desafavorits de 
la societat.
A la província de Barcelona 
han rebut aquests kits un to-
tal de 17.572 menors en situ-

ació vulnerable.
«Treballem, sempre compro-
mesos a aconseguir més equi-
tat, perquè els infants i joves 
que es troben en situacions 
difícils disposin de més opor-
tunitats; perquè només l’edu-
cació pot transformar el futur 
de la infància», ha explicat el 
president de la Fundació Ban-
cària ”la Caixa”, Isidre Fainé.
Amb tres modalitats diferents 
per adaptar-se a cada cicle 
educatiu (preescolar, primà-
ria i secundària), els kits in-
clouen una motxilla, un es-
toig (amb bolígraf multicolor, 
llapis, goma i maquineta de 
fer punta), llapis de colors, 
retoladors fluorescents, una 
llibreta A4, un joc de regles, 

un compàs, una calculadora 
científica i una funda arxiva-
dor ecològica.
Aquests lots es distribui-
ran per les més de 400 enti-
tats socials de tot el país que 
desenvolupen el programa 
CaixaProinfància als seus 
territoris, amb la implicació 
d’escoles, administracions 
públiques i la xarxa d’oficines 
de CaixaBank, la més extensa 
del sector a Espanya. Tam-
bé col·laboraran en aquesta 
campanya els clients que ho 
desitgin. A Santa Margarida 
de Montbui l’Associació INa-
ma ha rebut tota una sèrie de 
kits escolars per distribuir en-
tre els infants que ho necessi-
tin del municipi.

L’Associació INAMA rep diversos kits de material escolar per a 
menors vulnerables des de la Fundació la Caixa i CaixaBank

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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CONCA / LA VEU 

En el marc del procés de 
creació del Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena, 

el passat mes d’abril des del 
Col·lectiu Eixarcolant es va 
difondre per mitjà de les xar-
xes socials i la premsa local 
una enquesta sobre el consum 
d’aliments a la Conca d’Òdena. 
L’objectiu era recollir la percep-
ció de la ciutadania envers el 
consum de productes de pro-
ximitat, el model productiu i 
els valor recreatiu del territori 
agroforestal, per tal de desen-
volupar eines i estratègies de 
desenvolupament que perme-
tin donar resposta a les deman-
des i necessitats de la població 
en aquests àmbits. Es van as-
solir 1803 respostes d’entre els 
quinze municipis establerts 
(Argençola, Capellades, Car-
me, Castellolí, Copons, Jorba, 
Igualada, la Pobla de Clara-
munt, la Torre de Claramunt, 
Òdena, Orpí, Rubió, Sant Mar-
tí de Tous, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí), 
que corresponen a un 6,78% 
dels habitatges de la Conca. 
Els resultats posen de manifest 
que existeix una clara volun-
tat dels habitants de la Conca 
d’Òdena de proveir-se amb 
productes de qualitat i de pro-
ximitat, ja que el 85,4% dels en-
questats afirma que consumeix 
o voldria consumir productes 
de proximitat. Tanmateix, les 
dades reflecteixen que actual-
ment comprar productes pro-
duïts a la Conca d’Òdena és 
molt complicat: no es troben 
fàcilment als comerços, i alho-

ra resulta molt difícil poder-los 
identificar com a procedents 
de la zona. Aquests factors es 
tradueixen en la percepció ge-
neral que consumir productes 
de proximitat és complicat: el 
62% dels enquestats conside-
ren que és difícil o molt difícil, 
i permeten afirmar que actual-
ment el consum de productes 
de proximitat és molt inferior 

al que potencialment podria 
arribar a ser, d’acord amb la 
voluntat expressada per la ciu-
tadania. 
En conseqüència, resulta cab-
dal desenvolupar eines que 
permetin identificar amb fa-
cilitat i seguretat els productes 
produïts a la Conca d’Òdena, 
fet que ha de permetre que 
els consumidors coneguin de 
forma clara quins productes 
de proximitat tenen a l’abast, i 
alhora evitar que s’identifiquin 
com a productes locals alguns 
que en realitat no ho són. Tam-
bé s’evidencia que per donar 
accés a aquests productes és 
prioritari l’establiment de nous 

canals de comercialització, que 
de forma sinèrgica incentivin 
la presència d’aquests produc-
tes al comerç local i al sector 
de la restauració, i que alhora 
els facin accessibles al conjunt 
de la ciutadania. Les dades 
constaten que no només hi ha 
d’haver productes locals dispo-
nibles, sinó que s’han de poder 
adquirir de forma senzilla. 

En aquest sentit, una de les 
propostes que ha rebut més 
suports és la creació d’una 
plataforma digital que perme-
ti fer compres centralitzades 
dels productes agroalimentaris 
produïts a la Conca d’Òdena. 
Alhora, els enquestats també 
han posat de relleu la impor-
tància que la plataforma per-
meti conèixer de primera mà la 
feina que fan els i les producto-
res locals, ja que el 99% consi-
deren de vital importància per 
a la preservació dels valors del 
territori i dels serveis ecosistè-
mics la preservació del sector 
primari. L’elevada importància 
que la població atorga al terri-

Es presenta el primer informe sobre el consum de 
productes de proximitat a la Conca d’Òdena
L’informe, elaborat pel Col·lectiu Eixarcolant, permet afirmar que els habitants de la Conca d’Òdena 
volen, de forma molt majoritària, consumir productes de proximitat

tori pot explicar-se pel fet que 
el 70% dels enquestats fan ús 
del territori agroforestal de la 
Conca d’Òdena per practicar 
activitats de caràcter lúdic, 
esportiu o d’aprovisionament, 
com a mínim un cop a la set-
mana.

Calen polítiques i actuacions 
que incideixin en el producte 
de proximitat
Són les primeres dades dispo-
nibles per al conjunt de la Con-
ca d’Òdena de la percepció de 
la ciutadania sobre un aspecte 
tan cabdal com és el model 
agroalimentari i de consum. 
Posen de relleu de forma molt 
clara la necessitat de dur a ter-
me polítiques i actuacions que 
incideixin en el producte de 
proximitat, com a element clau 
per fomentar una alimentació 
variada i de qualitat, dinamit-
zar l’economia local lligada al 
territori, i preservar els valors 
paisatgístics i serveis ecosistè-
mics, els quals estan directa-
ment vinculats a la preservació 
del sector primari. 
Els resultats de l’enquesta i les 
conclusions que en deriven 
es poden consultar de forma 
detallada a l’informe “Què 
mengem a la Conca d’Òde-
na? Diagnosi i reptes de fu-
tur”, disponible a la web del 
Col·lectiu Eixarcolant https://
contingut.eixarcolant.cat/
wp-content/uploads/2020/09/
Informe_EnquestaConsumi-
dors_PACO-1.pdf, i seran 
presentats amb més detall el 
proper dijous dia 24 de setem-
bre a les 19 h a la pista de l’Ate-
neu Igualadí.  

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Cicle Musical “Can 
Muscons és Nota!” 
que està omplint de 

música les nits dels diven-
dres d’aquest mes de setem-
bre arriba amb força aquesta 
setmana amb una doble ac-
tuació que, com en la passa-
da sessió, portarà a l’escenari 
el talent musical vilanoví.
A partir de les 22:00 h, obrirà 
la vetllada el cantautor Car-
los Gómez, que aquest estiu 
ha gravat el disc “Destellos 
de Luz” després de l’èxit que 
va assolir la seva campanya 
de micromecenatge amb més 
de dues centes contribucions 
i més de cinc mil euros apor-
tats. Ho farà acompanyat de 
Ricard Llorca i Isaac Robles.
Tot seguit, serà el torn d’Al-
bert Nieto que juntament 
amb la seva parella artística 
Joan Cruz i Sergi Barjuan 
al cajón, oferiran al públic 
un tastet de l’estil alegre al 
que ja ens tenen acostumats 
amb La Séptima Trastada. 
La banda -també amb se-
gell local- ha estat preparant 
aquest estiu el seu pròxim 
videoclip.
Aquest divendres les regi-
dories de Festes i Cultura 
oferiran a Can Muscons un 
nou espectacle en format 
en acústic amb l’objectiu de 
promocionar el talent vila-
noví. Les regidores Eva Va-
dillo i Carlota Silva,  avancen 
que estan preparant un nou 
programa per oferir durant 
el mes d’octubre diferents 
concerts de presentació de 
nous projectes al Centre Po-
livalent de Can Papasseit.

Avui,  doble actua-
ció de Carlos Gó-
mez i Albert Nieto 
a Can Muscons 

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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MONTBUI / LA VEU 

Les escoles i l’Institut 
Montbui han treballat 
de valent les darreres 

setmanes per a l’inici del nou 
curs escolar 2020-2021, que va 
tenir lloc dilluns passat 14 de 
setembre.
Tots els centres han adaptat les 
seves instal·lacions i aules a les 
mesures sanitàries i d’higiene 
decretades pel Departament 
de Salut, i a la reestructura-
ció de l’alumnat de cada curs 
per garantir que hi hagi grups 
estables. L’entrada als centres 
es realitza seguint importants 
mesures de seguretat: distànci-
es, gel hidroalcohòlic i entrada 

per grups separats. De la ma-
teixa manera, es realitza venti-
lació de les classes i els espais 
comuns segons els protocols.
Tots els centres educatius han 
elaborat el seu pla d’obertura, 
dintre del qual hi ha establerts 
els mecanismes d’actuació cor-
responents en el cas de pro-
duir-se algun cas de Covid-19 
en alguna de les persones (do-
cents, alumnes o personal de 
servei dels centres).
Les llars d’infants municipals 
L’Estel i Santa Anna, que tam-
bé estan en marxa des de prin-
cipis de mes, estan desenvolu-
pant la seva activitat seguint 
rigorosos protocols. Les llars 
han establert grups de convi-

vència i socialització estables 
amb l’objectiu de facilitar la 
traçabilitat de possibles casos 
i una identificació i gestió pre-
coç dels casos i dels seus con-
tactes. 
Aquests grups estables de con-

vivència duen a terme totes les 
activitats en els mateixos es-
pais i separats de la resta i amb 
un equip d’educadores estable. 
En aquests grups estables, tot 
i que la persona docent sí que 
porta mascareta,, els infants 

no cal que en portin i tam-
poc es requereix que mantin-
guin la distància mínima d’1,5 
metres entre els membres 
d’aquest grup.
També es fa control de tempe-
ratura a l’entrada dels centres 
i en sortir es realitza una ex-
haustiva neteja de mans i sa-
bates. Les famílies no poden 
en cap cas entrar a les llars.
L’Ajuntament montbuienc ha 
estat en contacte permanent 
a tots els centres educatius per 
garantir aquesta tornada segu-
ra a les aules i conèixer si els 
centres tenien alguna necessi-
tat. Des de la regidoria d’Edu-
cació, a través de la regidora 
Coral Vázquez, s’ha volgut fer 
un agraiment a les direccions, 
professorat i personal subal-
tern, que han preparat de va-
lent aquest retorn a les aules. I 
també s’ha fet un agraiment a 
les famílies, per la seva confi-
ança, en aquestes circumstàn-
cies excepcionals.

Les escoles de Montbui enceten el nou curs adaptat a les mesures 
sanitàries i d’higiene

MONTBUI / LA VEU 

Montbui s’adhereix 
enguany a les acti-
vitats de la sisena 

Setmana Europea de l’Esport. 
Entre els dies 23 de setembre i 
3 d’octubre es duran a terme a 
Montbui diferents propostes, 
englobades en aquesta cele-
bració a nivell europeu.
La primera de les accions 
participatives que ja està 
plenament confirmada és la 
promoció de la participa-
ció en el concurs fotogràfic i 
videogràfic “BeActive”, una 
iniciativa promocionada des 
del Consejo Superior de De-
portes, i que té el recolzament 
de l’Ajuntament montbuienc. 
L’objectiu és que les entitats i 
associacions montbuienques 
prenguin part en aquest con-
curs, que es desenvoluparà en 
cinc categories, i que donarà 
inici el proper dimecres 23 de 
setembre.
D’una banda, hi ha un premi 
de fotografia (amb l’esport 
com a tema central), un al-
tre premi de vídeos divertits 
(fent esport), un altre pre-
mi amb vídeos amb reptes a 
superar que requereixin l’ús 

d’una habilitat esportiva amb 
coreografia, un altre premi 
amb vídeos de reptes a supe-
rar que requereixin l’ús d’una 
habilitat esportiva sense core-
ografia i una cinquena cate-
goria on es poden presentar 
vídeos mostrant l’adaptació 
de la pràctica d’un esport a 
les mesures de prevenció de 
contagis de la Covid-19 i que 
configuren la “Nova normali-
tat”.
Les bases del concurs esta-
bleixen que els vídeos hauran 
de ser originals i tenir una 
durada de menys de 30 se-
gons.
Cada entitat haurà de pro-
posar la participació al seu 
públic objectiu (afeccionats, 
esportistes, usuaris, etc.) i 

gravar el vídeo a partir de 
l’aplicatiu TikTok i, poste-
riorment, pujar-ho a Twitter, 
Facebook i Instagram amb 
les etiquetes #BeActive #Se-
manaEuropeadelDeporte20 
i també nominant a l’entitat 
per la qual participa.
Trobareu tota la informa-
ció sobre aquesta proposta a 
l’enllaç  https://www.csd.gob.
es/es/promocion-del-depor-
te/semana-europea-del-de-
porte
Durant els propers dies con-
tinuarem anunciant la resta 
d’activitats d’aquesta Setma-
na Europea de l’Esport, que 
implicarà una important 
participació de les entitats 
montbuienques en l’àmbit 
esportiu.

Montbui participarà a la Setmana 
Europea de l’Esport
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
participarà, per segon 
any, a la Setmana Euro-

pea de l’Esport. Des del dime-
cres 23 i fins al dimarts 29 de 
setembre s’han programat una 
sèrie d’activitats esportives de 
diverses modalitats i per a totes 
les edats. Les jornades es coor-
dinen des de la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament i amb la 
col·laboració del Club Tenis la 
Pobla, Bendhora, l’ Igualada 
Volei Club, Jocnet i els raiders 
Aitor Muñoz, Nil Soler i Facun-
do Altamirano.
Les jornades s’obriran el dime-
cres 23 de setembre amb una 
exhibició de skateboard i bmx, 
que es farà de les 17:30  a les 
19:00h a l’skatepark de la pobla. 
Els i les participants podran dis-
frutar de les acrobàcies i trucs 
d’aquests raiders. L’activitat està 
adreçada per a totes les edats.
El dijous 24 de setembre, de les 
18:30 a les 19:30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament hi haurà un taller 
de Zumba adreçada a tots el pú-
blics i en el  cas de pluja  es tras-
lladarà   a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.
El divendres 25 de setembre,  de 
les  19 h  a les 21 h  s’ha pro-
gramat un taller d’ iniciació al 
running  amb inici i finalització 
a la Masia Can Galan,  aquesta 

activitat està adreçada per als 
major de 16 anys. 
El dissabte 26 de setembre de  
les 10:00 i fins les 13:00h , és 
durà a terme una jornada de 
portes obertes a les pistes de 
tennis on tots els assistents po-
dran provar i practicar el tennis. 
Els jugadors del club faran un 
torneig social de tie-break.
El diumenge 27 de setembre 
a la plaça de l’ajuntament  des 
de les 9:00 fins les 13:00 es farà 
un taller de Nordic Walking on 
s’explicarà la tècnica i els benefi-
cis d’aquest esport tot realitzant 
un recorregut pels voltants del 
municipi, aquesta activitat està 
adreçada per a majors de 8 anys 
i te una durada de 2 h aproxi-
madament. 
El dilluns 28 de setembre de 
10:00 i fins les 11:00h a la pla-
ça de l’ajuntament   es realitzarà 
una classe de gimnàstica per la 
gent gran,  adreçada per a ma-
jors de 60 anys i en cas de pluja 
es traslladarà a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal.
Finalment per tancar la Set-
mana Europea de l’Esport a la 
Pobla de Claramunt, el dimarts 
29 de setembre es farà  un taller 
de vòlei sorra amb la col·labora-
ció de l’Igualada Vòlei Club, de 
17.30 a 18.30 es per  als nens i 
nenes  de 1r a 6é de primària i 
de 18.30 a 19.30 per als joves  de 
1r  a 4t d’ESO.

La Pobla de Claramunt 
participa a la Setmana 
Europea de l’Esport

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Teclim Química, una 
empresa líder en el sec-
tor dels productes quí-

mics per al sector professional 
de la neteja,  ja ho té pràctica-
ment tot a punt per obrir les 
seves portes a Vilanova del 
Camí. L’empresa, que actual-
ment desenvolupa la seva acti-
vitat a Rubí, ocuparà una nau 
industrial de gairebé 2.500 m2 
al polígon Riera de Castellolí.
El Director General de Teclim 
Química, Oriol Turmo, i el Di-
rector Adjunt, Xavier Alborg, 
s’han reunit amb l’Alcaldessa, 
Noemí Trucharte, i el regidor 
de Promoció Econòmica, Jor-
di Barón, per explicar-los de 
primera mà l’estat actual de les 
obres així com el pla d’ober-
tura de l’empresa a Vilanova 
del Camí que faran coincidir 
amb la posada en marxa d’una 
nova línia de negoci centrada 
en la producció de cosmètics.
Teclim és una empresa fa-
miliar centenària fundada a 
l’eixample de Barcelona l’any 
1886 que aquesta tardor es 
traslladarà a Vilanova del 
Camí cercant un espai més 
modern i espaiós per desen-
volupar el seu projecte em-
presarial.
Des de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, l’alcaldessa 

Noemí Trucharte, ha valorat 
amb satisfacció la instal·lació 
d’aquesta empresa que “aposta 
per la innovació i que ubicarà 
a Vilanova del Camí un nou 
laboratori per a la producció 
de productes cosmètics i pro-
ductes mèdics”.
Trucharte confia que “la po-
sada en marxa d’aquesta nova 
línia de negoci així com la 
voluntat de potenciar les lí-
nies actuals de producció de 
productes de neteja industri-
al, professional i d’envasos, es 
tradueixi en un increment de 
l’ocupació al territori i en una 
dinamització econòmica per a 
la zona”.
En aquests moments l’empresa 
–que opera a Rubí- compta 
amb 16 treballadors però se-

gons explica l’alcaldessa, “es 
plantegen fer noves contrac-
tacions quan es materialitzi 
el trasllat de Rubí a Vilano-
va. Així mateix, l’empresa ha 
planificat un creixement que 
hauria de generar noves opor-
tunitats laborals de cara al 
2021”.
Noemí Trucharte agraeix a 
l’empresa que hagi pensat 
en Vilanova del Camí per 
desenvolupar el seu negoci 
i s’obre a una col·laboració 
mútua. Assegura que “la ins-
tal·lació de noves empreses 
al municipi són sempre bo-
nes notícies” i ha anunciat 
que “estem mantenint altres 
entrevistes amb empreses 
que han mostrat interès per 
instal·lar-se al municipi”.

Teclim Química, una empresa de 
productes de neteja professional, a punt 
per obrir portes a Vilanova del Camí
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha recollit més 
de 400 firmes en un mes 

i les ha lliurat avui, catorze de 
setembre, a les responsables de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Cape-
llades (de qui depèn el dispen-
sari) i la responsable de salut de 
la comarca de l’Anoia per exigir 
la reobertura del consultori lo-
cal Dr. Lluís Quer.
Aquest servei va tancar el mes 
de març, a l’inici de l’estat de 
l’alarma a causa de la crisi sa-
nitària provocada per la pan-
dèmia de la COVID-19 per 
centralitzar els serveis i va con-
tinuar tancat a l’estiu per per-
metre que disminuís el volum 
de feina als centres sanitaris i 
perquè el personal fes vacances.
A finals de juny, l’Ajuntament es 
va reunir la directora de l’àrea 

Vallbona reuneix més de 400 firmes 
per exigir la reobertura del consultori

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha decidit 
destinar una partida de 

1.430 euros per complemen-
tar les beques que rebin els 
alumnes des del Consell Co-
marcal de l’Anoia. Aquestes 

beques comarcals en alguns 
casos no cobreixen el 100 per 
cent del cost dels menjadors 
escolars al llarg del curs, cosa 
que suposa que les famílies 
que les rebin n’hagin d’assu-
mir una part o prescindir del 
servei alguns dies.
Amb el suport de l’assistenta 

social, i amb especial atenció 
a les famílies amb pocs re-
cursos, l’Ajuntament assumi-
rà aquest cost restant perquè 
tots aquells que hagin rebut 
una beca menjador del Con-
sell Comarcal tinguin cobert 
el total del servei durant tot el 
curs. Aquesta partida també 
garantirà que els infants que 
reben l’ajut comptin amb un 
àpat cobert en el cas que hi 
hagués un nou confinament, 
perquè el servei se seguiria 
prestant igualment.
Les beques menjador que 
atorga el Consell Comarcal 
de l’Anoia, que sustenta  eco-
nòmicament el Departament 
d’Educació, garanteixen co-
brir el 50 o el 100 per cent del 
servei. Per a la concessió es té 
en compte la situació socio-
econòmica de la unitat fami-
liar i, quan s’escau, les situaci-
ons particularitzades que pot 
acreditar la família, amb l’in-
forme específic dels serveis 
socials. Excepcionalment, 
donada la situació actual, si 
una família no pot lliurar la 
documentació necessària per 
demanar la beca al seu centre 
escolar, ho podrà fer mitjan-
çant instància electrònica di-
rectament al Consell Comar-
cal o, presencialment i amb 
cita prèvia al mateix Consell, 
fins el 30 de setembre de 2020

Es complementarà les beques del Con-
sell Comarcal per al menjador escolars

central del CatSalut, Teresa Sa-
bater i la responsable de l’ICS 
Anoia Carme Riera per sol·li-
citar la reobertura qui van asse-
gurar una futura obertura que, 
de moment no arriba.
Davant els no fets, l’Ajuntament 
considera que ja és hora de re-

tornar aquest servei bàsic als 
vallbonencs i vallbonenques, 
un municipi amb una impor-
tant part de la població més 
gran de 65 anys, i amb proble-
mes de mobilitat, fet que perju-
dica greument la seva assistèn-
cia mèdica.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest ha estat un estiu 
diferent i a la Piscina 
Blava de Capellades 

s’ha funcionat d’una manera 
diferent a l’habitual. 
Les instal·lacions han estat 
obertes des del dilluns 29 de 
juny fins al dilluns 31 d’agost, 
en sessions de matí i tarda. L’ac-
cés s’ha fet amb reserva prèvia 
a través d’una aplicació que ha 
evitat les cues i l’acumulació de 
persones tan a dins com a fora 
de les instal·lacions.
Aquest estiu s’han fet 450 abo-
naments de temporada i s’han 
venut 5.763 entrades diferents. 
La setmana que hi hagut més 
usuaris ha estat la darrera de 
juliol, amb un total de 2134 
reserves fetes entre el matí i la 
tarda. De mitjana, cada setma-

na han fet servir la instal·lació 
1560 persones, que n’han fet 
una valoració molt positiva ja 
que s’ha evitat les aglomeraci-
ons, s’ha fet prevaldre la segu-
retat sanitària per sobre de tot i 
s’ha pogut gaudir del servei.
En aquest sentit la regidora 
d’Esports, Anna Xaus, consi-
dera que “quan vam decidir 
obrir, en un moment en què la 
situació encara estava poc de-
finida respecte a les mesures a 
prendre, vam voler prioritzar 
la seguretat en la instal·lació. 
Aquest any la Piscina Blava 
ha tingut unes circumstàncies 
totalment diferents a les habi-
tuals però l’hem pogut gaudir 
i no hem tingut cap cas de Co-
vid-19 ni cap incident negatiu. 
Estem contents que els capella-
dins que ho han volgut, n’han 
pogut fer ús”.

Valoració positiva del 
funcionament de la 
Piscina Blava aquest estiu

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
20 de juliol de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment l'Ordenança especí�ca reguladora de les beques 
culturals, i sotmetre-la a informació pública per un període 
de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i  al 
DOCG, el dia 29 de juliol de 2020, al diari La Veu el dia 31 de 
juliol de 2020 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf el dia 3 de setembre de 2020. 
Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compliment 
d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals.

Més informació a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 20 de juliol 
de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança 
reguladora per a la concessió d'ajuts excepcionals destinats a 
estudiants de famílies que no disposen de connexió wi� a les seves 
llars , i sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i  al DOCG, el dia 
29 de juliol de 2020, al diari La Veu el dia 31 de juliol de 2020 i al 
taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Calaf el 
dia 3 de setembre de 2020. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions o reclamacions, procedeix entendre’l 
aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada ordenança 
per al seu coneixement general i en compliment d’allò previst en 
l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Més informació a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge, 20 de se-
tembre a les 19.00, 
es reprèn el cicle 

d’actuacions que organitzen 
els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola amb 
l’Orquestra de Cambra de 
Terrassa 48. El 139è concert 
es podrà viure a l’Auditori Cal 
Figueres amb una disponibi-
litat del 50% de l’aforament 
habitual i control d’accés amb 
dades i temperatura dels as-
sistents.
Programada per diumenge 
l’actuació de l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48, dirigida 
des del violí concertino per 
Quim Térmens, que presen-
taran el seu espectacle ‘Colors 
d’Europa’ amb una selecció 
d’autors que mostren la di-
versitat i la riquesa cultural 

del nostre continent.
Pel que fa a la seguretat en 
resposta a la pandèmia hi 
haurà control d’accés (ano-
tació de nom, telèfon de 
contacte i població), desin-
fecció amb gel hidroalcohò-
lic i presa de temperatura. 
L’aforament quedarà limitat 
al 50% i caldrà portar mas-

Torna la música a l’Auditori amb 
l’Oquestra de Cambra de Terrassa 48

careta en tot moment.
L’inici del concert, que tin-
drà lloc a l’Auditori Cal Fi-
gueres, està previst a les 
19.00 i el cost de l’entrada és 
de 10€. Des de l’organització 
es demana que l’assistència 
es faci amb temps per evitar 
que l’acte s’endarrereixi sobre 
l’horari marcat.

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
6 de setembre es va fer 
el sorteig de les obres 

que participaran en el 44è 
Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera, organitzat de 
forma conjunta per la Comis-
sió de Teatre i l’Ajuntament. 
L’acte es va celebrar a la sala 
polivalent del Teatre Foment 
i va comptar amb la presència 
de representants de set de les 
nou companyies de les quals 
podrem gaudir durant aques-
ta edició. El calendari ha que-
dat establert de la següent 
manera:

- 3 d’octubre
Descalços pel Parc
Cia. teatral el Centru de Ca-
net de Mar
- 10 d’octubre
Invisibles
Genesis Teatre de Fraga
- 17 d’octubre

Un joc perillós
Onze al Teatre de Sant Quirze 
del Vallès
- 24 d’octubre
L’inspector
Pierrot Teatre de Centelles
- 31 d’octubre
Arrels
Grup de Teatre d’Amics de les 
Arts de Terrassa
- 7 de novembre
Angoixa
Grup de teatre Tàndem de 
Santa Perpètua de la Mogoda
14 de novembre
Innocència
Grup de Teatre D’aquí i d’allà 
de Terrassa

- 21 de novembre
Desconeguda
La Teatral de Barcelona
- 28 de novembre
La guerra de Troia no es farà
Cia. de teatre Quatre x quatre 
de Granollers
Recordem que les representa-
cions tindran lloc tots els dis-
sabtes d’octubre i novembre, 
del 3 d’octubre fins al 28 de 
novembre (ambdós inclosos). 
Es faran al Teatre Foment de 
Piera a les 21.30 hores, amb 
aforament limitat i seguint 
les mesures de seguretat esta-
blertes per a prevenir el con-
tagi de la COVID-19.

Es publica el calendari del 44è 
Concurs de Teatre

PIERA / LA VEU 

Aquest està sent un any 
atípic per a tothom, i 
els membres del Pu-

billatge de Piera no són una 
excepció. Hereus, Pubilles, 
Fadrins, Dames, Hereuets, 
Pubilletes, Fadrinets i Da-
metes, volten durant un any 
per tot Catalunya i Andorra 
per donar a conèixer els seus 
respectius pobles i descobrir 
altres indrets, persones i tra-
dicions. Aquesta etapa 2019-
2020 s’ha vist molt afectada 
per la pandèmia, ja que els ac-
tes, comiats i proclamacions, 
es programen generalment 
per les festes majors de cada 
poble i la gran majoria d’elles 
s’han vist obligades a ser can-
cel·lades.
No obstant això, la il·lusió i les 
ganes dels pierencs i pieren-
ques per a representar la vila 
no ha disminuït, i és per això 
que aquest passat dissabte, dia 

12 de setembre, es va dur a 
terme un acte tancat, al plató 
de Piera Televisió, per a reno-
var i incorporar nous títols.
La Pubilla, Marina Francisco, 
seguirà un any més com a re-
presentant de Piera, acompa-
nyada dels tres petits: la Da-
meta Laia Gorría, l’Hereuet 
Oriol Bodero i la Pubilleta 
Judith Solías. Les noves in-
corporacions seran la Dama 
Dúnia Boada i l’Hereu Eric 
Cortés.
Amb el desig que la situació 
sanitària actual millori i ben 
aviat puguin tornar a fer sor-
tides, de moment es donen 
a conèixer i es comuniquen 
amb els representants d’altres 
municipis de manera telemà-
tica.
Des de l’Ajuntament de Pie-
ra es vol desitjar molta sort i 
encerts als representats de la 
nostra vila i se’ls hi vol donar 
les gràcies per portar el nom 
de Piera arreu.

El Pubillatge de Piera 
renova títols malgrat la 
COVID-19

PIERA / LA VEU 

Aquesta setmana es tornen a 
habilitar als barris i pobles de 
Piera diferents parades amb 
aliments de primera necessi-
tat. Es tracta d’un servei que 
es va iniciar durant el confi-
nament amb la intenció de 
facilitar a la ciutadania l’ad-

quisició d’aquests productes i 
que els veïns i veïnes no ha-
gin de desplaçar-se per com-
prar fins al centre de la vila o 
a altres poblacions. La bona 
acollida per part de la ciuta-
dania i dels propis paradistes 
ha dut al consistori a prendre 
la decisió de recuperar aquest 
servei després de l’estiu. 

Es recuperen parades 
d’alimentació als barris

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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CAPELLADES / LA VEU 

A Capellades han co-
mençat les classes als 
4 centres de la vila, 

sense incidències i amb totes 
les adaptacions previstes per 
seguir la normativa del Depar-
tament.
Els més petits ja ho van fer l’1 
de setembre i ara estan acabant 
el seu període d’adaptació. Els 
51 alumnes de l’escola i les se-
ves famílies segueixen vàries 
mesures per evitar el contagi. 
Tal com explica la directora, 
Anna Mallen, “ens hem orga-
nitzat en grups bombolla. Una 
persona de cada família pot 
entrar a l’aula, després de la ne-
teja de peus, i deixar l’alumne 
que s’hi quedarà durant tota 
l’estona. Des de l’Ajuntament 
s’ha incrementat el personal 
per poder tenir a cada aula 
una professora i una altra per-
sona de reforç en les tasques 
de menjador i dormitori, que 
també es fan en el mateix es-
pai. Així esperem poder evitar 
la transmissió del virus dins 
el centre, amb separació dels 
grups i desinfecció contínua”. 
A l’escola Mare del Diví Pastor 
de Capellades la seva directora, 
la germana Lluïsa, s’ha mos-
trat contenta del primer dia de 
classe on no hi ha hagut cap 
incidència: “la setmana passa-
da vàrem fer reunions infor-
matives amb totes les famílies 
dels gairebé  300 alumnes que 
tenim entre infantil, primària i 
secundària i això ha servit per 
tal que tothom avui ja arribés 
sabent què calia fer. A primària 
hem pogut dividir un grup que 
teníem més nombrós, però a 
secundària el departament no 
ha donat més recursos i no ho 
hem pogut fer”. 

Durant aquest estiu s’ha tre-
ballat des de l’Àrea d’Educació 
amb els diferents agents que 
conflueixen en el dia a dia dels 
escolars a Capellades.
S’ha dut a terme vàries reuni-
ons amb els 4 centres educatius 
de la vila, amb el CAP Capella-
des i amb la Policia Local. Així, 
seguint les recomanacions de 
la Generalitat de Catalunya, 
s’ha elaborat els Plans d’actua-
ció que regiran el nou funcio-
nament dels centres educatius. 
La regidora d’Educació, Susana 
Moreno, explica com “hem tre-
ballat intensament per donar 
suport als centres educatius i 
poder cobrir aquelles deman-
des que ens anaven arribant, 
treballant per millorar i adap-
tar les entrades i les sortides de 
les escoles, cedint espais muni-
cipals i reforçant la neteja. En 
aquest curs tant incert, haurem 
d’estar atentes i avaluar bé els 
canvis que hi han hagut per se-
guir millorant. Tanmateix, tot 
plegat no seria possible sense la 
implicació de tota la comunitat 
educativa, que ha fet una feina 
imprescindible”.
A l’institut Molí de la Vila, 
aquest treball ha permès canvi-
ar la zona d’estacionament del 
transport escolar, que ara fa pa-
rada davant mateix de la porta 
d’accés al centre. La directora, 
Margarida Pintó, explica com 
els 560 alumnes han accedit de 

manera escalonada, seguint el 
Pla que tots han rebut prèvi-
ament per correu electrònic. 
Els alumnes restaran cada un 
a la seva classe i són els profes-
sors els qui aniran passant per 
les aules. “Els he vist contents i 
il·lusionats per tornar a classe 
després de tant temps”.
A l’escola Marquès de la Po-
bla els 370 alumnes també 
han començat les seves classes 
amb normalitat i amb molts 
canvis. Les famílies han estat 
prèviament informades i tot-
hom ha tingut clar per quin 
espai s’accedia al centre. S’ha 
habilitat 7 portes diferents per 
fer l’entrada i s’està començant 
a implantar un nou projecte 
que es diu “petó i adeu” que 
permetrà als pares –de mo-
ment només al Passeig però 
en breu també al carrer del 
Carme- baixar del vehicle per 
deixar l’infant i acomiadar-lo. 
Tal com explica la nova direc-
tora de l’escola, Núria Vinyals, 
“hem començat amb molts 
projectes, volen sobretot que 
els infants se sentin còmodes 
i segurs malgrat tota la nova 
normativa. Tenim una nova 
persona en horari lectiu que 
anirà higienitzant els espais. 
També volem que els alum-
nes gaudeixin més de l’espai 
exterior i per això el pati té 10 
zones diferents on hi van tots 
passant de manera rotativa”.

Els nens i nenes de Capellades 
comencen les classes 

CAPELLADES / LA VEU 

Divendres 11 de setem-
bre Capellades es va 
sumart a les celebra-

cions de la Diada Nacional de 
Catalunya que s’han fet arreu 
del país. Seguint la tradició de 
cada any, la primera propos-
ta –seguida per més d’una sei-
xantena de persones d’edats ben 
diverses- ha estat pujar dalt la 
Creu de Miramar a enlairar la 
senyera, que seguirà onejant.
L’acte institucional es va tornar 
a ubicar als Jardins del Capelló. 
Davant el pal masteler l’alcalde 
de Capellades, Salvador Vives, 
va donar la benvinguda als as-
sistents, acompanyat amb la 
Cobla Sant Jordi i la cantant ca-
pelladina Mercè Guarro, que va 
interpretar el Cant de la Senyera 
i els Segadors per tancar l’acte.
Després d’hissar la senyera per 
part dels regidors de l’equip de 
govern i de Junts per Capella-
des, l’alcalde va fer el seu par-
lament on va tenir un record 
pels capelladins que han patit 
el Covid-19, tant a nivell sani-
tari com econòmic. L’alcalde 
també va destacar que “hem 
de denunciar ben alt l’anoma-
lia  democràtica que vivim com 
a poble, i que pateixen totes les 

persones que ens han empreso-
nat o que s’han exiliat. I contra 
això hem de lluitar. Les demo-
cràcies no tenen una Presidenta 
del seu Parlament, el President 
del seu govern i els seus conse-
llers elegits democràticament 
a la presó, o bé obligats a exi-
liar-se, al ser perseguits per la 
mal anomenada “justícia de l’es-
tat Espanyol”. 
No podem deixar de reivindicar 
la llibertat i la dignitat de Cata-
lunya com a Poble, i com a País 
del segle XXI. 
Aquest 2020 no ens podrem 
mobilitzar massivament com 
els anys anteriors. Però hem de 
dir ben alt i ben fort que hem 
de continuar treballant en la 
reivindicació de la llibertat del 
nostre País i per la unitat estra-
tègica de totes aquelles dones 
i homes que estem a favor de 
l’amnistia i el dret d’autodeter-
minació per poder construir la 
República catalana”.
La darrera part de la celebració 
de la Diada es va fer a l’auditori 
de la Font Cuitora on la Cobla 
Sant Jordi, davant un públic 
entregat, va anar combinant 
sardanes clàssiques amb altres 
d’autors contemporanis, entre 
elles una del compositor cape-
lladí Xavier Cassanyes.

Capellades celebra una 
Diada diferent

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ BH ATOM-X CARBON
(Carboni a preu alumini)

doble suspensió bateria 720Wh carboni 
200€mes+24 quotes - alumini a partir de 100€ mes 
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PUJALT / LA VEU 

El passat 12 de setembre 
de 2020 es va procedir 
a completar el parc 

astronòmic de l’Observatori 
de Pujalt amb la instal·lació 
d’un telescopi de 51cm de di-
àmetre. Amb aquest telesco-
pi s’hi van afegir 2 telescopis 
més paral·lels, un d’observa-
ció solar i l’altre per fer se-
guiment. 
Amb aquest telescopi l’Ob-
servatori de Pujalt passa a 
tenir un dels telescopis més 
grans de Catalunya que serà 
accesible per escoles, públic 
en general i per fer investi-
gació. Aquest telescopi com-
pleta la part astronòmica de 
l’Observatori de Pujalt amb 
un projecte que va començar 
fa més de 10 anys.
Recordem que l’observatori 
disposa de dos edificis sepa-
rats, un que pertany a la part 
meteorològica i l’altra per la 
part astronòmica. 
En les properes setmanes 

caldrà acabar de fer ajusta-
ments per tal de poder auto-
matitzar el telescopi. Una ve-
gada estigui acabada aquesta 
part es portarà a terme, amb 
el permís del Covid, la inau-
guració del telescopi.
Per cert, recordem que l’Ob-
servatori de Pujalt és un En-
torn d’Aprenentatge del De-
partament d’Educació i que 
cada any uns 5.000 alumnes 
visiten el centre.

Instal·lat el gran telescopi a 
l’Observatori de Pujalt

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt farà un 
conveni amb l’empresa 

Euronet Worldwide per ins-
tal·lar un caixer automàtic al 
municipi. Entrarà en funci-
onament el proper dijous 17 
de setembre i estarà situat al 
lateral esquerre de la terrassa 
que es troba al costat del local 
dels agents municipals. 
El conveni durarà un any, 
passat el qual se’n valorarà 
la rendibilitat. El caixer no 
suposa cap cost per a l’Ajun-
tament, més enllà de cedir 
l’espai i encarregar-se de la 
neteja de l’entorn d’aquest. 
Permetrà com a mínim l’ope-
ració de reintegrament, que 
comptarà amb una comissió 
per als usuaris que no siguin 
clients d’ING.
Des del 2017 el municipi de 
la Torre de Claramunt no dis-
posa de cap sucursal ni caixer 

automàtic, aquesta nova ins-
tal·lació, explica l’alcalde, Jau-
me Riba, vol donar servei a 
tots els torredans i torredanes 
perquè puguin fer les gestions 
relacionades amb la seva ac-
tivitat econòmica quotidiana, 
com treure diners, sense ha-
ver de sortir del municipi.

La Torre disposarà d’un 
caixer automàtic a partir 
de la setmana que ve

EL BRUC / LA VEU 

El proper diumenge dia 
20 de setembre, el Bruc 
participa al European 

Clean Up Day, en la 7a edició 
de la campanya Let’s Clean 
Up, Europe!
Amb aquesta acció de nete-
ja que es realitza simultàni-
ament a tota Europa, es vol 
conscienciar sobre la quanti-
tat de residus que diàriament 
llencem a la natura. Aquesta 
acció comuna vol promou-
re accions de sensibilització 
a través de la recollida dels 
residus abocats il·legalment 
als boscos, muntanyes, parts, 
marges de rius, etc.
En aquesta edició, s’han esco-
llit diversos punts d’interven-
ció per evitar la concentració 
de persones i s’han escollit 
dos torrents del municipi 
que han estat especialment 
afectats durant els aiguats 
del 2020, que a data d’avui 
ha acumulat quatre episodis 
d’intenses pluges. El Torrent 
de l’Illa, un torrent que se si-
tua al llarg del nucli del poble 
del Bruc, s’ha dividit en tres 

trams (refugi antiaeri, pont 
i Can Serrat) i el Torrent del 
Castell del Bruc Residenci-
al, en l’extrem sud del terme 
municipal. En aquesta edició 
també s’ha inclòs el Refugi 
d’Agulles, dins el Parc Natural 
de la Muntanya de Montser-
rat, per aquells que vulguin 
aprofitar la jornada de neteja 
per visitar la Regió d’Agulles a 
l’extrem nord-oest de la mun-
tanya.
Les persones voluntàries po-
den seleccionar quina és la 
zona que volen actuar un cop 
facin la inscripció online: 
https://www.bruc.cat/actua-
litat/inscripcio-a-leuropean-
clean-up-day-al-bruc-2020/
Tots els voluntaris disposaran 
del material necessari i ins-
truccions per realitzar aques-
ta tasca i només és necessari 
portar mascareta i guants en 
tot moment. El número de 
persones en cada zona estarà 
limitada a 10.
Animeu-vos a formar part 
d’aquest equip de voluntaris 
i fem del nostre entorn natu-
ral al peu de la muntanya de 
Montserrat.

Diumenge, Let’s Clean 
Up al Bruc

igualadavoleiclub.cat
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CALAF / LA VEU 

Durant els mesos de 
maig i juny, des de 
la Regidoria de Po-

lítiques Feministes i Igual-
tat amb l’acompanyament de 
DAE (Dones amb Empenta) i 
gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, es va 
iniciar un procés participatiu 
per elaborar un protocol pro-
fessional contra les violències 
masclistes en els espais d’oci 
de Calaf. En aquesta primera 
fase de diagnosi, es van realit-
zar qüestionaris a la ciutada-
nia i també entrevistes en pro-
funditat tant a personal tècnic 
municipal, com als agents clau 
de grups de joves o col·lectius 
feministes.
Aquest mes de setembre està 
previst fer el retorn de tot 
aquest treball i començar un 

Calaf elabora el protocol contra les 
violències masclistes

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha 
impulsat un projecte 

d’urbanisme per a la gestió i 
millora de l’espai públic, equi-
paments municipals i el seu 
entorn . La iniciativa compta 
amb un equip tècnic d’arqui-
tectes i paisatgistes.
El projecte té com a objec-
tiu millorar l’espai públic de 
Sant Martí Sesgueioles i el 
seu entorn, crear una iden-
titat comuna de poble que es 
sostingui sota els valors més 
apreciats pel territori, i crear 
iniciatives i accions de pro-
moció turística a Sant Martí 
Sesgueioles.
Per tal de començar-ne a tre-
ballar, durant aquesta setma-
na s’ha enviat un qüestionari a 
totes les persones residents al 
municipi, per tal de situar-les 
en el centre de les decisions 
que afecten a Sant Martí Ses-

gueioles.
El qüestionari de consulta 
pretén detectar punts d’actua-
cions de millora en l’espai pú-
blic, i poder-hi actuar des de la 
perspectiva de la sostenibilitat 
econòmica, ambiental i soci-
al; així com també promoure 
la participació col·lectiva del 

Nou projecte d’urbanisme per a la 
gestió i millora de l’espai públic i 
equipaments municipals

poble per tal de recollir idees, 
valors, suggeriments i critiques 
constructives del paisatge urbà 
i l’entorn municipal centrats en 
una millora de futur.
Es tracta d’un projecte a llarg 
termini que en aquesta prime-
ra fase demana la participació 
ciutadana de forma voluntària. 

CALAF / LA VEU 

Dilluns va començar 
el curs escolar a la 
majoria de municipis 

de Catalunya i també a Calaf. 
Des de la regidoria d’Educa-
ció s’ha donat suport als cen-
tres educatius i a les entitats 
i empreses de la xarxa edu-
cativa per tal de facilitar-los 
l’ajuda necessària per adaptar 
els centres a les noves neces-
sitats i mesures marcades des 
del Departament d’Educació 
i Salut davant la Covid-19.
De forma general, s’ha incre-
mentat les hores de neteja de 
l’Escola Alta Segarra, la Llar 
d’Infants, l’Escola de Música, 
l’Espai Jove  i l’IMFP (Institut 
Municipal de Formació Per-
manent) i s’han senyalitzat els 
espais amb totes les mesures 
de seguretat i pautes a seguir. 
A més, escoltant les necessi-
tats de l’Escola Alta Segarra, 

l’Ajuntament ha adaptat un 
nou espai a costat de la Llar 
d’infants que tindrà la funció 
de pati escolar, així com una 
altra porta d’entrada i sortida 
a la Llar d’Infants. 
Pel que fa a l’Espai Jove i 
l’IMFP - que comparteixen 
edifici - s’ha fet un esforç per 
replantejar i redefinir l’espai i 
les seves sales per tal de po-
der limitar l’aforament i ga-
rantir la distància mínima de 
seguretat en tot l’equipament. 
D’aquesta forma, es podran 
mantenir amb normalitat els 
cursos d’alfabetització, d’an-
glès i les activitats per a joves.
Finalment, també s’han re-
alitzat adaptacions a la sala 
d’actes municipal per tal que 
sigui un espai formatiu més 
disponible per l’Escola, l’AFA 
(Associació de Famílies i 
Alumnes) i l’Escola de Músi-
ca i que compleixi amb totes 
les garanties de seguretat. 

proces de planificació de pro-
postes i accions a través de 
quatre sessions obertes a la 
ciutadania que es realitzaran a 
la Capella del CRO.
Les diferents sessions progra-
mades són:
- Formació i presentació de la 
diagnosi
Aquesta sessió estarà dividia 
en dues parts. En una primera 
es realitzarà la presentació de 
la diagnosi feta a partir de les 
respostes obtingudes i la seva 
anàlisi. En una segona part, es 
farà una formació on es parla-
rà sobre violències masclistes 
o sexuals, agressions LGT-
BI-fòbiques, què és un proto-
col i un circuit i per a què ser-
veixen, etc.
Opció a)  TARDA - Dijous 17 
de setembre de 18h a 21.30h
Opció b)  MATÍ - Divendres 
18 de setembre de 10h 13h

- Jornada de treball: planifica-
ció de propostes i accions
Aquesta sessió consistirà a 
pensar, dissenyar i proposar 
accions i línies estratègiques 
per incorporar en el protocol 
i donar resposta a les necessi-
tats sorgides al treball de di-
agnosis.
Opció a)  TARDA - Dijous 24 
de setembre de 18h a 21.30h
Opció b)  MATÍ - Divendres 
25 de setembre de 10h 12h
No caldrà participar en les 
quatre sessions, sinó escollir 
entre l’opció de matí o de tarda 
de cada bloc temàtic segons la 
disponibilitat. 
Cal dir que, si per tema Co-
vid-19 i seguretat sanitària,  
no es puguin realitzar presen-
cialment les trobades, aques-
tes es realitzaran en format 
videoconferència en línia.

Els centres educatius 
de Calaf s’adapten a la 
tornada del curs escolar

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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FUTBOL / LA VEU 

El primer equip masculí 
del CF Igualada conei-
xia aquest dimarts els 

seus rivals a Tercera Divisió. 
Després de setmanes d’incer-
tesa sobre l’inici de la lliga, 
aquest dilluns es va anunciar 
que començaria el proper 18 
d’octubre i aquest dimarts es 
coneixien els equips als quals 
s’enfrontaran. Els dos rivals 
més destacats, per proximi-
tat, son el Manresa i el Vila-
franca. A més, els igualadins 
també hauran de jugar contra 
UE Castelldefels, CE Euro-
pa, CF Montañesa, CF Pobla 
Mafumet, CP San Cristóbal, 
Santfeliuenc FC, Terrassa FC 
i UE Valls.
Els blaus començaran la lli-
ga a domicili, al camp de la 
Montañesa. En una Tercera 

Divisió molt diferent a la d’al-
tres anys, en què cada jorna-
da descansarà un equip, als 
igualadins els tocarà fer-ho a 
les jornades 6 (22 de novem-
bre) i 17 (21 de febrer). El 
derbi contra el Manresa a Les 
Comes serà ben aviat, en la 
jornada 2, el proper 25 d’oc-
tubre. La segona volta a la ca-
pital del Bages es disputarà el 
24 de gener. Pel que fa als en-
frontaments amb el Vilafran-
ca seran el 20 de desembre a 
domicili i el 21 de març, en la 
que serà la penúltima jorna-
da d’aquesta primera fase de 
competició, a Les Comes. 
Aquesta primera fase, que 
acabarà a finals de març, do-
narà pas a una segona fase, en 
què els equips s’agruparan en 
tres grups diferents segons la 
seva posició en aquesta pri-
mera fase, i en què cadascun 

d’ells s’enfrontaran per objec-
tius diferents, ja siguin ascen-
sos o descensos. 

3 nous positius a la plantilla 
del primer equip
El CF Igualada informava el 
passat dimarts a través de les 
seves xarxes socials que tres 
jugadors del primer equip 
masculí han donat positiu en 
el test de PCR. Segons s’in-
forma des del club, els tres 
jugadors i un quart que ha 
estat contacte directe amb els 
altres, han estat aïllats.
La resta d’integrants de la 
plantilla també es fan fer tes-
tos PCR i tots van donar ne-
gatiu.
L’aïllament d’aquests juga-
dors, que hauran d’estar 14 
dies en quarantena dificulta 
la preparació de l’equip blau 
de cara a l’inici de lliga.

El CF Igualada masculí ja coneix el seu 
grup de Tercera

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb 10 zones que es 
feien tres vegades 
cadascuna, es van 

disputar dos trials, un el dis-
sabte i l’altre el diumenge, 
amb puntuació independent 
per cadascun d’ells, del cam-
pionat del món a l’aire lliure. 
El Gran Premi tenia lloc pels 
voltants de la població lleo-
nesa de Pobladura de las Re-
gueras.
Tres eren els pilots anoiencs 
participants, Toni Bou amb 
Honda a TR1, Pol Medinyà a 
TR2 amb TRRS i Àlex Cana-
les a Trial 125 amb TRRS.
Zones de pedra, fortes ram-
pes i també d’aigua. Una 
vegada més el pilot pierenc 
Toni Bou es va imposar a la 
resta rivals, tot i que encara 
estava ressentit de la seva 

lesió al braç. A TR2 Pol Me-
dinyà es va classificar 18è i 
21è i Àlex Canales sisè el dis-
sabte.
Al final dels dos dies del tri-
al lleonès , Bou comentava: 
“Estic molt content amb la 
victòria d’avui. No hem arri-
bat en les condicions físiques 
que volíem, encara segueixo 
sense tenir molta força al 
braç, però almenys no tinc 
rampes. Hem pogut lluitar 
fins al final de la carrera, així 
que estic molt content”.
Aquest trial espanyol es va dis-
putar sense públic a les zones i 
tampoc sense accés d’aquest al 
pàdoc. Aquest proper cap de 
setmana el mundial es traslla-
da al principat d’Andorra, en 
el que tot i respectant les me-
sures de seguretat per la pan-
dèmia, aquestes no seran tant 
estrictes com les lleoneses.

Doblet de Toni Bou al 
trial de Lleó

Bona actuació dels atletes del CAI als 
Campionats d’Espanya
ATLETISME / LA VEU 

L ’entrenador del CAI 
i atleta del C.A. In-
tec-Zoití d’Osca, Edu-

ard Fàbregas, va assolir una 
gran 4a posició en la prova del 
salt d’alçada, corresponent als 
100ens Campionats d’Espa-
nya Absoluts. La prova es va 
disputar en doble Jornada de 
dissabte i diumenge passats 
en 4 pistes de la Comunitat de 
Madrid, per poder-los adaptar 
a les mesures de seguretat pre-

ses amb motiu de la Covid-19. 
A més de Fábregas, hi van par-
ticipar 2 atletes del CAI Petro-
miralles, amb una gran actua-
ció global.
Fàbregas assolia una molt des-
tacada 4a posició – plaça de 
finalista – dissabte en el Salt 
d’Alçada, amb un millor intent 
de 2,10 m. en la prova dispu-
tada a Alcobendas, domina-
da per Carlos Rojas (Unicaja 
Jaén).
Lahcen Ait Alibou era 7è -pla-
ça de finalista- en els 5.000 

m.ll. amb 13’59”43, la seva mi-
llor marca d’aquesta tempora-
da en la prova, disputada diu-
menge a Vallehermoso. Es va 
imposar Abdessamad Oukhel-
fen (Playas de Castellón).
Jordi Yoshinori Matsuoka as-
solia la 7a posició en el salt 
de llargada amb un millor in-
tent de 7,16 m., assolint també 
plaça de finalista, en la prova 
dominada per Francisco Javi-
er Cobian (Universitat d’Ovi-
edo), també dissabte a Alco-
bendas.

PÀDEL / LA VEU 

Una vegada analitzat 
la situació actual, 
amb prèvia consul-

ta amb la família de Gabriel 
Pérez i responsables del Infi-
nit, s’ha decidit no corre ris-
cos i suspendre el 4t Memo-
rial del Gabriel.
El motiu del memorial és 
reunir-se: familiars , amics i 
coneguts tots junts passant 
una estona agradable recor-

dant-lo. Des de l’organitza-
ció informen que aquells que 
tinguin la samarreta pagada 
se’ls afegirà en un grup de 
WhatsApp on rebran infor-
mació i podran passar a re-
collir-la a recepció de l’Infi-
nit a partir de dilluns 21 de 
setembre. 
S’haurà de signar conforme es 
recull la samarreta. Una per-
sona podrà recollir les samar-
retes de tot un grup familiar.

Es suspèn de manera 
definitiva el 4t Memorial 
Gabriel Pérez Escalante
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TEATRE / LA VEU 

Després de sis mesos 
tancat per la crisi 
sanitària de la CO-

VID-19, el Teatre de l’Aurora 
torna a obrir portes amb la 
Programació Setembre/De-
sembre 2020.
La programació inclou cator-
ze propostes de teatre, teatre 
d’humor, musical i els cicles 
Música de primera fila i Km.0. 
A més, l’Aurora tornarà a ser 
seu del Festival El Més Petit de 
Tots.
Oscar Balcells, director del Te-
atre de l’Aurora, es mostrava 
il·lusionat durant la presen-
tació de la programació: “dis-
sabte serà un dia molt especial 
en què podrem tornar a tro-
bar-nos tots, actors i especta-
dors, després d’aquest mig any 
de sequera”.
En aquest moment tan ex-
cepcional el teatre ha decidit 
programar companyies i ar-
tistes anoiencs, reafirmant la 
seva aposta per donar suport i 
visibilitat al talent local. L’Au-
rora estrenarà tres espectacles. 
Molotov de David Pintó i Joan 
Valentí, un colpidor muntatge 
que reviu la història de Cipri-
ano Martos, militant antifran-
quista mort el 1973; Sota Sola 
de Ka Teatre, un espectacle 
familiar sobre la importància 
de donar valor a les petites 
coses del dia a dia, parar, res-
pirar, mirar-nos als ulls i es-
coltar-nos i La farmaciola del 
malalt imaginari,
una adaptació de El malalt 

imaginari de Molière dirigida 
per Marc Hervàs i interpretada 
per Jordi Hervàs i Fina López. 
Una comèdia futurista escrita 
on la ciència ha assolit la mera-
vellosa fita de la immortalitat.
També es podrà veure La lleu-
geresa i altres cançons de Teatre 
Nu, on l’actriu Aida Oset actua, 
canta, toca la guitarra i fa de 
dj. en un recital en homenat-
ge a les infermeres. Una obra 
escrita i dirigida pel conegut 
actor Ivan Benet i produïda 
per la companyia anoienca Te-
atre Nu. També l’obra de teatre 
d’humor Denarius World dels 
pierencs PuntMoc, 6 històries 
i més de 80 personatges amb 
només 3 actors. PuntMoc es-
cenifica a través de l’humor 
absurd i de manera descarada i 
divertida, la societat capitalista 
en què vivim.
La Tresquera de Cia. La Re-
meiera amb l’actriu tousenca 
Mònica Torra, un espectacle 
íntim, directe i alliberador que 
tracta els abusos infantils dins 
del nucli familiar. Finalment 
el multipremiat espectacle de 
titelles El rei de casa de Farrés 
Brothers i cia., que reflexiona 
sobre què passa quan arriba un 
nou germanet a casa.
Sota Sola de Ka Teatre i El rei 
de casa de Farrés Brothers i 
Cia. són els dos espectacles 
que es podran veure al Cicle 
Km.0, que celebrarà la seva si-
sena edició el 2/3 i 9/10 de ge-
ner. Un projecte impulsat pel 
Teatre de l’Aurora amb la col-
laboració de les companyies 
professionals de teatre familiar 

de l’Anoia, amb l’objectiu de 
donar més visibilitat i apropar 
al públic els seus espectacles i 
el seu treball creatiu.
El teatre reprogramarà algu-
nes de les obres que van que-
dar pendents la temporada 
anterior, una de les quals serà 
Infanticida, en què la compo-
sitora Clara Peya i el drama-
turg Marc Rosich signen una 
brillant adaptació musical de 
l’obra en què Víctor Català va 
trencar amb un mite irreduc-
tible fins al moment: l’instint 
maternal. També, més enda-
vant, es portaran a l’Aurora les 
obres En Jan Petit quan balla 
de la Cia Teatre de l’Aurora, i 
Calma, de Guillem Albà.

L’11è Festival El Més Petit de 
Tots a l’Aurora
El Teatre de l’Aurora acollirà el 
28 i 29 de novembre una nova 
edició del festival internaci-
onal d’arts escèniques per als 
més petits (0-5 anys) El Més 
Petit de Tots amb la progra-
mació de ...I les idees volen, el 
nou espectacle la reconegu-
da companyia de circ Animal 

Religion, un atractiu especta-
cle de circ contemporani amb 
acrobàcies, humor, joc, llum i 
música, i Kl’aa, la teva cançó, 
d’Inspira Teatre, un meravellós 
viatge musical per descobrir el 
món. Una experiència visual a 
través de la veu i la cançó.

Cicle Música de primera fila
L’Aurora continua apostant 
també per la música en col·la-
boració amb el Cicle de Con-
certs del professorat de l’Esco-
la de Música igualadina.
El 18 d’octubre es reprograma-
rà el concert de Joaquim Font, 
que es va haver d’anul·lar pel 
confinament. El concertista 
d’Igualada amb més projecció 
internacional oferirà un re-
pertori excepcional de música 
ibèrica per a piano. El 30 d’oc-
tubre tindrà lloc l’obra Temps 
Viscut, en què el Quartet Indi-
ano de corda i la ballarina Aina 
Lanas s’uneixen en un potent 
Rèquiem de Mozart expressat 
amb tota la força i delicadesa 
de la dansa. Funky Good Time 
és el darrer concert del cicle i 
tindrà lloc el 20 de novembre. 

El Teatre de l’Aurora torna amb una programació 
amb un fort accent local

TEATRE / LA VEU 

Any 2054. Assistim a la 
imposició d’una eco-
nomia planetària ex-

trema en què el capitalisme, 
el mercat sense democràcia, 
campa al seu aire. La marxa 
triomfal dels diners, darrera 
expressió de l’individualisme, 
s’ha convertit en l’única llei 
del món. Han desaparegut 
els serveis públics, després la 
democràcia, i, finalment, les 
nacions i els estats. El món 
sencer s’organitza al voltant 
de dues exigències: prote-
gir-se i distreure’s. Protegir-se 
i entretenir-se. Benvinguts 
a l’Hiperimperi de l’Ordre 
Mercantil!
Accions de resistència mostra 
la incertesa a la qual estem 
sotmesos pel tipus de sistema 
econòmic que habitem i fem 
créixer. Una crítica a l’ordre 
mercantil a través de quatre 

accions de resistència: parir, 
caminar, no produir i morir. 
A l’obra es barregen la creació 
documental, l’espai escènic i 
el text, creant una atmosfera 
que es situa entre la realitat i 
la ficció, i que ha tingut una 
molt bona acollida al seu pas 
per diversos teatres barcelo-

Aquest cap de setmana, “Accions de 
resistència” de la Cia Susanna Barranco

nins. L’espectacle ha merescut 
ser un dels quatre finalistes 
del Premi BBVA de Teatre 
2020, en el qual col·labora 
per primera vegada el Teatre 
de l’Aurora.
L’obra es podrà veure dissabte 
a les 9 del vespre i diumenge 
a les 7 de la tarda.

Funk, jazz, R&B i groove amb 
Josep Buch i alguns dels mú-
sics més reconeguts de l’escena 
del jazz de casa nostra.

El Teatre de l’Aurora, espai 
segur
S’ha elaborat un protocol sa-
nitari per tal que el Teatre de 
l’Aurora sigui un espai 100% 
segur tant pels artistes com 
pels espectadors. Es vendran 
les entrades deixant una ca-
dira buida a banda i banda 
entre els grups de compra 
d’entrades i per accedir a 
l’equipament serà obligatori 
l’ús de mascareta i el rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic 
amb un dispensador situat al 
vestíbul.
Per tal de complir amb la dis-
tància de seguretat, tan l’accés 
com el desallotjament de la sala 
es realitzarà de forma esglao-
nada, obrint portes 20 minuts 
abans del començament de l’es-
pectacle per tal que els espec-
tadors puguin anar arribant 
còmodament. Les instal·laci-
ons seran també desinfectades 
abans i després de cada sessió.

Interessats trucar:
636 92 52 98
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CINEMA / CRISTINA ROMA 

El Ricard Fuster és la per-
sona que està al capda-
vant de l’Ateneu Cine-

ma, que després de sis mesos 
tancat a causa de la pandèmia 
de la Covid-19, va tornar a 
obrir les portes aquest cap de 
setmana passat.

Després de sis mesos s’han 
tornat a obrir les portes de 
l’Ateneu Cinema. Amb il·lu-
sió?
Molta, però també amb pre-
caució i incertesa, una mica 
com tothom en aquests temps 
estranys. Teníem moltes ga-
nes de tornar a obrir, i quan 
ho vam dir, molta gent se’n 
va alegrar, molta gent que 
en tenia ganes, que ens ha-
via trobat a faltar. Encara que 
també entenem que la gent 
sigui prudent. Per això, anem 
una mica setmana a setmana. 
De tota manera, la tempora-
da alta de les sales de cinema 
comença habitualment a par-
tir que l’oci exterior s’acaba i 
és quan la gent opta més per 
anar al cinema, al teatre... 
La il·lusió és que de mica en 
mica anem millorant.

Aquest primer cap de set-
mana d’obertura,  heu tin-
gut bona resposta per part 
del públic?
Força bona. La limitació del 
50% s’ajusta a la gent que va 
venir. Estem contents de la 
resposta tot i que érem cons-
cients que la pel·lícula que 
projectàvem, Tenet, és un 
film molt particular i no del 
gust de tothom. Penso que 
en les properes setmanes ens 
farem una idea més clara de 
la realitat perquè vull anar in-
troduint pel·lícules més fami-
liars, que cridin a un públic 
més ampli. El que he trobat 
a faltar molt és la gent gran, 
que suposo que no ve per 
prudència i potser serà a qui 
li costi més tornar.

Quines mesures de segure-

tat heu implementat per mi-
nimitzar el risc de contagi?
En primer lloc, el 50% de 
l’aforament, podem vendre 
fins a 65 entrades, que quan 
es van comprant, immedia-
tament es bloquegen les dels 
costats del grup de compra. 
La mascareta és obligatòria 
dins la sala i apel·lem a la col-
laboració i sentit comú dels 
espectadors tenint en compte 
que nosaltres no som polici-
es. La pausa entre sessions és 
més llarga per poder dur a 
terme una neteja a fons de la 
sala. A l’entrada i la sortida de 
la sala hi ha gel hidroalcohò-
lic disponible. 

La venda d’entrades es fa ex-
clusivament per internet o 
també hi ha oberta la taqui-
lla?
Es pot fer de les dues maneres. 
Hem tingut en compte que hi 
ha gent gran que no és hàbil 
en les compres per internet, 
així com hi ha adolescents 
que no tenen targeta de crèdit 
i que compren a la taquilla. 
La majoria de les vendes però 
es fan per internet.

Durant aquests sis mesos 
la facturació de les sales de 
cinema ha sigut zero. Costa-
rà molt la recuperació?
El 2020 està sent un any com-
plicadíssim a nivell de factu-
ració. Des del 13 de març hem 
tingut per les portes tancades 
i de moment hem obert re-
duint personal, reduint hores 
i anem aguantant. Els ertos i 
el no obrir va fer que no hi 

hagués despeses però a partir 
d’ara, veurem... Amb el 50% 
de l’aforament fas els diners 
per cobrir despeses i hem 
d’intentar anar passant fins 
que la situació millori i ens 
permetin augmentar l’afora-
ment.

A més s’ha afegit la fugi-
da dels blockbusters amb la 
conseqüent manca d’estre-
nes. S’estan recuperant les 
pel·lícules taquilleres?
Si alguna cosa pot fer sortir 
de casa la gent i anar al cine-
ma és un títol potent i que 
atregui. El cas de Mulan va 
ser la gran estocada, ens ha 
perjudicat molt per diversos 
motius: en primer lloc per la 
pel·lícula en si, les pel·lícules 

de Disney van soles, són unes 
pel·lícules que ens asseguren 
uns ingressos addicionals que 
després ens permeten fer pel-
lícules més petites, de qualitat 
però no tan renom. I per altra 
banda també ens preocupa 
aquesta mena de nou model 
que no sé si quedarà establert, 
de fer estrenes en streaming. 
Esperem que sigui una cosa 
anecdòtica i que no s’imposi. 
De fet, la propera pel·lícula 
de Diseny és La viuda negra, 
de Marvel, prevista per al 30 
d’octubre i serà la pedra de 
toc per veure com respon la 
gent, tenint en compte que les 
pelis de Marvel són les que 

més omplen les sales.
El gran problema de les estre-
nes que s’estan retardant són 
els Estats Units. A Europa es-
tem pagant, a nivell cinema-
togràfic, les negligències de 
l’administració nord-ameri-
cana respecte la pandèmia. 
De fet, una altra estrena pre-
vista per Nadal que és Dune, 
sembla que es retardarà al 
2021.

Quines properes estrenes 
programareu?
M’agradaria recuperar la pel-
lícula del Santiago Segura, 
Padre no hay mas que uno 
2, que ha funcionat molt bé. 
També hi ha una pel·lícula 
presentada al Festival de Ma-
laga, que es diu Las niñas, que 

la vull portar, així com Pinoc-
ho. Per a principis d’octubre 
teníem Wonder Woman, però 
aquesta setmana han anunci-
at que la retardaven al desem-
bre i segurament projectarem 
una adaptació de Muerte en 
el Nilo. I finalment La viuda 
negra, de Marvel.
El novembre està prevista 
l’estrena d’una nova del James 
Bond, Sin tiempo para morir, 
que té molt bona pinta. I de 
cara a Nadal tindríem Won-
der Woman, Dune (si no la 
retarden), una nova versió de 
West Side Story, però tot es 
pot moure. Hem d’anar set-
mana a setmana, muntant la 

cartellera en funció del que hi 
ha disponible.

Creus que canviarà la ma-
nera de consumir cinema a 
partir d’ara?
Hem notat que a la gent gran 
li costa venir, però tenen l’hà-
bit de venir i quan es vegin 
segurs, tornaran. Em fa més 
por el tema dels adolescents, 
perquè estan més pendents 
de les plataformes tipus Net-
flix i només responen quan 
hi ha alguna pel·lícula que 
tibi molt, aleshores podríem 
tornar una mica al que tení-
em abans, però és molt com-
plicat. Segurament una mica 
canviarà però m’agradaria 
pensar que si la situació sani-
tària torna a ser segura, tor-
narem. De fet, el 2019 l’Ate-
neu Cinema va ser l’any que 
va tenir més públic, més de 
30.000 espectadors, i aquest 
va ser també un fenomen a la 
resta de sales; el 2019 va ser 
un molt bon any i el 2020 va 
començar molt bé. Esperem 
poder recuperar la tendència.
Penso que tot depèn de la 
famosa vacuna, que arribi, 
perquè la gent se senti segura 
i torni a sortir. Mira, jo tam-
bé organitzo l’Igualada Rock 
City i aquest any no s’ha fet, 
perquè no hi ha hagut Festa 
Major, però de tota manera, 
el concerts amb la gent  asse-
guda i amb aforament limitat 
són difícils d’assumir perquè 
els grups de música ja ho pas-
sen prou malament, volen co-
brar tot el seu caixet i si no hi 
ha gent, si no pots posar una 
barra de bar... no és viable. 
Quan finalment ens vacunem 
la roda que fa girar tot es tor-
narà aposar en marxa. Si no, 
es molt difícil subsistir i mol-
ta gent en el món de la cultu-
ra haurà d’abaixar la persiana.
És important remarcar que 
la cultura és segura, que les 
sales de cinema són segures, 
que la gent pot venir sense 
por, que quan projectem una 
pel·lícula que els interessi, no 
tinguin por i que vinguin.

Ricard Fuster: “Teníem moltes ganes de tornar 
a obrir l’Ateneu Cinema”

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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EL TIEMPO ENTRE COSTURAS 
(Espanya, Atresmedia)
Adaptació de la novel·la homònima 
de María Dueñas. Aquesta sèrie pro-
duïda per Boomerang per a Antena 3 
situa la seva trama a la ciutat de Ma-
drid, a l´any 1934. Explica la història 
de Sira Quiroga, una modista que tre-
balla amb la seva mare, però que en 
un determinat moment ho deixa tot 
per seguir fins a Tànger al home de 
la que esta enamorada. Més endavant,  
al sentir-se enganyada, Sira haurà de 
mudar-se a Tetuan i començar de zero

HANNIBAL (USA, Movistar )
L’assassí en sèrie Hannibal Lecter va 
ser creat per l’escriptor Thomas Har-
ris. Es va donar a conèixer amb les 
novel·les i la seva popularitat es va 
disparar amb les pel·lícules amb Ant-
hony Hopkins.  Quan semblava que ja 
no es podia extreure res més del  doc-
tor Lecter, va arribar aquesta hipnòti-
ca, macabre i pertorbadora sèrie, que 
ja porta tres temporades espantant al 
personal. Mads Mikkelsen caracterit-
za a Lecter, mentre que Hugh Dancy 
fa el rol de Graham, agent analista de 
l’FBI.

MINDHUNTER (USA, Netflix)
Aquesta sèrie policíaca, iniciada el 
2017, situa la seva acció en l’any 1977. 
Dos espavilats agents de l’FBI (Jonat-
han Groff i Holt McCallany) revoluci-
onen les tècniques d’investigació per 
trobar respostes per a caçar assassins 
en sèrie i altres ments criminals psi-
còpates. Més que una història de po-
licies, és una exploració de caràcters, 
especialment  d’assassins pertorbats. 
En els guions i la producció hi ha par-
ticipat David Fincher.

MASTER OF NONE (USA, Netflix)
El còmic Aziz Ansari ens condueix a 
traves d’una semi autografia, ficant-se 

en la pell d’un immigrant “de segona 
generació” que aspira a ser actor. En 
dues temporades, el guionista i prota-
gonista parla de temes com l’amor en 
temps de tinder, les diferències cul-
turals i generacionals i el difícil que 
és trobar un lloc còmode dins la so-
cietat, encara més difícil quan s’és fill 
d’emigrants.

BARRY (USA, HBO)
Barry (Bill Hader) és un assassí a sou 
que descobreix la seva vocació d’actor 
durant una missió a Los Angeles. A 
partir d’aquí haurà de decidir si ha de 
dedicar-se al que se li dóna bé però no 
el motiva, o deixar-se portar pel seu 
somni i ficar-se en el món de la inter-
pretació. Una brillant comèdia negra, 
amb funcionals episodis còmics.

BLACK MIRROR (Regne Unit, Net-
flix)

Extraordinària creació de Charlie 
Brooker, guionista molt interessat en 
les realitats alternatives i en les noves 
tecnologies, però també preocupat 
per l’essència i la naturalesa de l’ésser 
humà. De les millors sèries que s’han 
vist en els últims anys. Ja porten cinc 
temporades. El “mirall negre” del títol 
és el que podem trobar a cada paret, 
a cada escriptori, al palmell de cada 
mà, a la pantalla freda i brillant d’un 
televisor, un monitor o un telèfon in-
tel·ligent. 

STAR WARS: THE CLONE WARS 
(USA, Disney +)
Temporada final de les Guerres Clon, 
que continua i tanca definitivament la 
sèrie que es va emetre durant sis tem-
porades, entre 2008 i 2013. Ara són 12 
episodis. És una de les millors contri-
bucions a la franquícia de Star Wars, 
però només es recomanable per a fans 
de la nissaga i les seves múltiples deri-
vacions. Recordem als no assabentats 

que és una sèrie sense actors, esta tot 
fet amb animacions digitals.

EL ALA OESTE  DE LA CASA 
BLANCA (USA, Netflix)
Encara que va ser estrenada el se-
gle passat, no podem oblidar-nos 
d’aquest interessant i intel·ligent dra-
ma polític. El president dels Estats 
Units, el demòcrata Bartlet (Martin 
Sheen), governa la nació més pode-
rosa del món profundament conven-
çut de que el que fa és el millor per al 
seu país. En una atmosfera de tensió 
permanent, haurà d’esforçar-se fins a 
límits insospitats per defensar el pres-
tigi i la credibilitat del govern. Estre-
nada el 1999, va romandre set tempo-
rades en antena.

VERGUENZA  (Espanya, Movistar)
Cadascun dels seus capítols dura no-
més 30 minuts. Mitja hora d’humor 
en què seguim el dia a dia de Jesús i 
Núria, una parella aparentment nor-
mal. Ell és fotògraf de noces i comu-
nions, mentre que ella està a l’atur, 
anant a la recerca d’un lloc de treball. 
Jesús, a més de fer fotos, es dedica a 
temps complet a ficar la pota en una 
infinitat de situacions.

LEFTLOVERS (USA, HBO)
Imprevisible i arriscada, aquesta sè-
rie va deixar empremta. Tot comen-
ça quan el 2% de la població mundi-
al desapareix, sense cap explicació. 
Queden només les seves robes en el 
lloc en què els seus cossos es van eva-
porar. La resta de la població de la 
Terra intenta comprendre el que ha 
passat. Un d’aquestes persones és el 
cap de la policia d’un petit suburbi de 
Nova York, pare de dos fills.  La sèrie 
va durar dues temporades, la primera 
el 2014.

THE AMERICANS (USA, Fox)
Una gran sèrie, però que va passar 
una mica desapercebuda. És un dra-
ma amb intriga, protagonitzar per un 
matrimoni d’espies de l’KGB que, als 
anys 80, viuen prop de Washington i 
es fan passar per bons americans. Els 
seus fills ignoren que són agents so-
viètics. Hauran d’afrontar situacions 
molt difícils a causa de la recrudes-
cència de la Guerra Freda durant la 

presidència de Ronald Reagan. 6 tem-
porades, l’última el 2018.

PAQUITA SALAS (Espanya, Net-
flix)
Sèrie còmica (políticament incorrec-
te, no apte per a tothom) en la que els 
responsables han aconseguit reunir a 
les millors actrius còmiques possibles. 
Especialment la sabadellenca Yolanda 
Ramos en el paper de community ma-
nager Noemi Argüelles i la sevillana 
Belén Cuesta. Però també el canari 
Brays Efe en el paper de Paquita Salas, 
representant artística. Divertidíssima 
per alguns, mentre que altres en po-
den sortir corrent.  

STRANGER THINGS (USA, Net-
flix)
Tot comença el 1983 amb l’estranya 
desaparició d’un nen, al petit poble de 
Hawkins, Indiana, sense deixar cap 
rastre. En la seva recerca desesperada, 
tant els seus amics i familiars com el 
xèrif local es veuen embolicats en un 
enigma extraordinari: experiments 
ultrasecrets, forces paranormals ter-
rorífiques i una nena molt, molt rara 
... Una sèrie sobre fantasies clàssiques 
i misteris sobrenaturals, relatada amb 
inventiva i sentit visual pels germans 
Duffer. Consta de tres temporades, la 
primera de l´any 2016.

THE GOOD WIFE (USA, Amazon 
Prime)
La sèrie s’inspira en un cas real: el del 
governador de Nova York Eliot Spit-
zer, que va perdre el seu càrrec per un 
escàndol sexual amb una prostituta de 
luxe. De series amb advocats, n´hi ha 
un munt, però aquesta es una de les 
millors. A partir dels escàndol del seu 
marit, Alicia Florrick (Julianna Mar-
gulies) decideix tornar a exercir com 
a advocada. Però no està disposada a 
ser trepitjada per res ni per ningú. 7 
temporades.

esports

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT

��������������������������������
��
��	�����

�������������������������������������

���������������������������������������������
���������������



CULTURA  |  33Divendres, 18 de setembre de 2020

MUSEUS / LA VEU 

Des del 22 de setembre 
i fins al 20 de desem-
bre, el Museu de la 

Pell d’Igualada convida a vi-
sitar les diferents exposicions 
permanents dels edificis de 
Cal Boyer i Cal Granotes amb 
descompte del 50% en l’entrada 
general i amb entrada gratuïta 
per a infants i joves, estudiants, 
docents, famílies nombroses i 
monoparentals, jubilats, disca-
pacitats i aturats.
A Cal Boyer, antiga fàbrica co-
tonera del s.XIX i seu central 
del Museu, s’hi troben tres àm-
bits: L’home i l’aigua, Univers 
de pell i L’ofici d’adober. L’ho-
me i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i ús de 
l’aigua. La col·lecció d’estris i 
enginys hidràulics es reforça 
amb el canal d’experimentació, 
que ens ajuda a comprendre 
els mètodes de canalització i 
d’aprofitament energètic i in-
dustrial de l’aigua. Univers de 

pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat, al llarg del temps i 
per diferents cultures a través 
d’una selecció acurada d’objec-
tes, confeccionats total o parci-
alment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicacions 
i utilitats de la pell adobada. 
L’altre espai sobre la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el treball 
de la pell a Igualada des de fa 
generacions. Eines i màquines 
són els testimonis dels inicis 
manufacturers i de la millora 
constant, fins a la implantació 
industrial que explica la vigèn-
cia dels processos productius 
de les empreses adoberes ac-

tuals i la configuració de tot el 
barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. És situada a pocs 
metres de Cal Boyer i a frec del 
Rec, canal medieval que abas-
tia les fàbriques de la zona. La 
posada en escena de l’ofici ar-
tesanal de l’adob de la pell gros-
sa —bovina— ens transporta 
a la Igualada preindustrial.
La visita a les mostres perma-
nents del Museu es pot com-
plementar amb la visita, de 
caràcter gratuït, a l’exposició 
temporal Ritmes. Josep Cam-
peny i Santamaria (Igualada, 
1858-Barcelona, 1922), dedi-
cada a un dels escultors, d’ar-
rels igualadines, més destacats 
de l’època del Modernisme.
L’horari d’obertura del Museu 
és de dimarts a divendres, de 
10 a 14 h, les tardes de dijous 
i divendres, de 16 a 20 h i dis-
sabtes, diumenges i festius 
d’11 a 14 h.

El Museu de la Pell ofereix 
descomptes en les entrades 
a Cal Boyer i Cal Granotes

LLIBRES / LA VEU 

Rufino Fernández torna 
a presentar nou llibre, 
aquesta vegada en el 

gènere de viatges, com ja va 
fer amb Entre romanos, viñe-
dos y pintores, en què relatava 
un dels seus viatges pel sud 
de França. En aquesta oca-
sió ho fa narrant el realitzat 
en autocaravana pel lloc més 
allunyat de la nostra terra: 
Nova Zelanda.
El títol de el nou llibre és En la 
tierra de la Larga Nube Blan-
ca. Viaje en autocaravana por 
Nueva Zelanda. I el seu con-
tingut està enriquit amb més 
de 200 fotografies en color 
que mostren un petit mosaic 
dels bells paisatges que for-
men el país dels kiwis, sobre-
nom amb el qual es coneix als 
habitants d’aquesta terra de 
calderes i terratrèmols.
A més de narrar sobre el pai-
satge i el recorregut físic i pel 
qual el porten les carreteres 

secundàries i les excursions 
pels bells senders, l’autor ens 
explica la història d’aquells 
llocs per on transcorre el seu 
periple i explica els orígens 
maoris, que van formar Aote-
aroa, la terra del Llarg Núvol 
Blanc i la eva cruenta integra-
ció a les cultures dels que van 
arribar després.
Com en les obres anteriors, 
el llibre està ja disponible a la 
plataforma Amazon.

Nou llibre de viatges de 
l’escriptor igualadí Rufino 
Fernández
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TEATRE / MARTÍ ROSSELL 

Josep Maria Ribaudí (Igua-
lada, 1940) és un amant 
del teatre atent i hiperac-

tiu, més conegut amb el sobre-
nom de Kabrota (que també 
dona nom al bloc on ressenya 
els espectacles que veu). Des de 
ben jove ha anat alimentant la 
seva passió i pot arribar a veure 
quasi dues centes obres de tea-
tre en un any. Ara que el con-
finament i la salut no li perme-
ten anar tant al teatre, prepara 
l’estrena de l’obra que ha ideat, 
Elles, que s’estrena aquest pro-
per diumenge al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.

Quants anys fa que vas al tea-
tre? D’on surt aquesta passió?
Des dels tres o quatre anys. 
Tenia un pare molt ficat en la 
cultura que ens tenia abonats 
als Centre Catòlic, un local on 
el diumenge es feia cinema i 
teatre. Cinema en sessió do-
ble i curtmetratges. Entràvem 
a les cinc de la tarda i sortíem 
a l’hora de sopar. Hi anàvem 
sempre, quan feien teatre, tam-
bé, al Mercantil, al Nacional (el 
que és ara l’Ateneu) i allà on en 
fessin. On hi havia teatre, no-
saltres hi érem. A més a més, 
dos o tres cops l’any, anàvem al 
Romea, al Liceu. Em van acos-
tumar de ben petit.

Quan hi comences a anar més 
sovint?
Anava molt a concerts, de tot 
tipus. De mica en mica, vaig 
anar passant de la música al te-
atre. I fa uns quinze o vint anys 
hi vaig començar a anar de 
forma obsessiva. Tres o quatre 
vegades per setmana, alguns 
cops convidat, d’altres abo-
nat... Molt sovint. Fins abans 
del confinament. I ara he ple-
gat. Després del confinament, 
que he passat aquí Igualada, 
vaig anar a la Biblioteca de Ca-
talunya a veure Assedegats, de 
LaPerla29, i a causa de l’acús-
tica de la sala i la meva oïda, 
vaig perdre’m la meitat de l’es-
pectacle. Ara penso controlar 
molt més, anar-hi menys i veu-
re el que em recomanin amics, 
coneguts...

Molta gent et coneix amb el 
sobrenom de ‘Kabrota’. D’on 
surt?
De tota la vida. Jo soc del 1940, 
quan aquí Igualada hi havia 
molts menys habitants. Les 
penyes teníem molts renoms, i 
des de llavors.  

És el nom que rep el bloc, 
també.
Sí, ara l’he parat. És on feia 
la ressenya de tot el que veia 
a Barcelona, o allà on fos. Va 
començar quan els enviava 
cada vespre als de l’associació 
d’espectadors del Lliure. Un 
dia la meva filla gran em va re-
galar un bloc, que ella mateixa 
va titular “bloc d’en kabrota”. 
Ressenyava tot el que veia, bo 
o dolent, i deia el que em sem-
blava. Durant un temps vaig 
escriure en una revista fins que 
em van demanar que modifi-
qués una ressenya perquè el 
del teatre estava emprenyat i 
els vaig engegar, no hi vaig tor-
nar més.(riu)

Normalment què vas a veure?
Vaig a veure de tot, però el que 
més m’agrada és el text. Un 
bon Shakespeare. I, si és pos-
sible, que el facin a la clàssica. 
No menyspreo cap acció mo-
derna però m’agrada que, si 
una obra és d’espases, hi hagi 
espases. 

Què en penses de l’oferta tea-
tral d’Igualada?
Et diria que hi ha poca oferta 
però parlant amb gent d’altres 
ciutats petites estem més bé 
del que ens pensem. Tenim 
dos teatres, que és poc corrent. 
Hi ha ciutats amb molts més 
habitants que no en tenen cap, 
o no el tenen funcionant. N’hi 
ha d’altres com Manresa que 
en tenen tres en marxa i els va 
molt bé, però és difícil. El que 
penso és que el teatre d’Igua-
lada depèn molt del de Barce-
lona, o Catalunya, que vol dir 
Barcelona i Girona. (riu)
 
Què t’ha fet passar de ser al 
pati de butaques a voler pre-
sentar una obra, als gairebé 
vuitanta anys?
Vaig començar fa anys amb 
aquest projecte. Fa molts anys 
que escric, per a mi, i faig res-

senyes. M’agrada escriure. Es-
criure bestieses i contes ho he 
fet, i potser hi tornaré. També 
he fet un parell de cursos de 
dramatúrgia a la Beckett i llocs 
així, on et donen força nor-
mes. L’últim, a la Beckett amb 
el Marc Rosich, es deia Menys 
és més, enfocat a escriure obres 
curtes. Va coincidir amb el 
Festival Píndoles, on vaig po-
der enviar una obra, i me la 
van agafar. Es deia Veus... i la 
vam estrenar l’any passat. Par-
lava sobre el setge de Sarajevo. 
La història d’un pare que ha 
perdut la seva família en un 
bombardeig. La violència de 
l’obra connectava amb Titus 
Andrònic, situant-lo al setge 
de Sarajevo. 
Jo soc ateu, però en Shakespe-
are hi crec. (riu) Elles, que pre-
sentem el dia 20 a l’Ateneu, és 
un musical. Fa molts anys que 

toco el piano; primer tocant 
d’oïda i de mica en mica he 
rebut classes i n’he aprés una 
mica. Després, també a com-
posar sense mètode concret 
i a aprendre a llegir escrivint. 
He acumulat una pila de par-
titures meves. Estic a punt de 
fer 80 anys i vaig pensar “em 
moriré i ningú sabrà què he 
fet”. M’agradava més una peça 
de teatre que un concert, i em 
vaig decidir pel musical de pe-
tit format, teatre amb cançons. 

La idea va ser parlar de dones 
abandonades, no sé per què. Jo 
porto 64 anys amb la meva i no 
ho he fet mai, però tots sabem 
que el subconscient és molt fill 
de puta. Per fer-ho necessitava 
un equip perquè no sé tocar el 
piano sense equivocar-me ni 
sé dirigir. Sé com m’agrada que 
les dirigeixin, però no ho sé 
fer. La Mariona Castillo, actriu 
i cantant, em va ajudar a bus-
car l’equip i em va donar indi-
cacions. Primer vaig trobar la 
cantant i la pianista. Després 
la pianista no ho ha pogut fer. 
En paral·lel vaig trobar la di-
rectora. El pianista l’he trobat 
de retruc perquè és el Txema 
Riera, el meu professor de 
l’Escola de Música d’Igualada. 
Més endavant hi vam incor-
porar directora de moviment 
escènic, il·luminador i disse-
nyador de so. El teatre és una 
disciplina d’equip. Vam co-
mençar a treballar amb la di-
rectora, que també és respon-
sable de la dramatúrgia i vam 
fer canvis importants. El nom 
va passar de Soles a Elles i les 
dones abandonades pertanyi-
en totes a una família. Expli-
quem, doncs la història de deu 
dones per boca de una neboda 
que cada tarda visita a una ti-
eta àvia molt vella que l’obse-
quia amb berenar i una his-
tòria. La mezzosoprano fa els 
onze papers (un aplaudiment 
per a ella). Jo sol no hi hagués 
arribat. Faig de productor, em 

rasco la cartera i després, si es 
pot, ja recuperarem la inversió. 
Jo no crec en els becaris. 

Teniu previst fer gira o tem-
porada en altres teatres?
Com ha productor, he parlat 
amb els de l’Ateneu, que s’han 
portat de deu, perquè s’hi han 
posat de cara i l’hem pogut as-
sajar al lloc on l’estrenem.
 
Per què ha de venir la gent a 
veure Elles?

Aquí a Igualada em coneix 
força gent, que vuitanta anys 
ja són molts anys. He fet de 
tot, fins i tot córrer amb moto. 
Alguns em prenen per un in-
teressat per la cultura i altres 
per un ximple, depèn. Que 
vinguin tots, els que es vulguin 
riure de mi i els que diguin “a 
veure aquest què ha fet”. És una 
obra que està feta amb el cor, 
amb les històries de dones, a 
algunes les he conegut, d’altres 
les coneix la meva dona. Hem 
tibat, com sempre, de la rea-
litat, estirant fils per conèixer 
històries. Que vinguin i m’ex-
pliquin per què han de venir. 
Algú em qüestionarà, algú em 
felicitarà i algú dirà “per no ser 
de la feina, que bé!”. Mal elogi. 

Quin tipus de música hi tro-
barem?
Són cançons melòdiques 
d’amor i desamor, el que els 
nord-americans del show-bizz 
anomenen torch songs (can-
çons de torxa) on el cantant 
(home o dona) es lamenta d’un 
amor no correspost o perdut, 
això em lligava amb el tema de 
les dones abandonades, Elles. 
La Maria del mar Bonet n’ha 
versionat alguna. No són tan-
gos però hi ha un bolero. 

Estàs content amb el resul-
tat?
Sí, estic content perquè ho he 
fet. Hagués pogut no fer-ho. És 
molt còmode no fer les coses, 
criticar el què vaig a veure i 
quedar-me tan ample. He sor-
tit de l’armari, en aquest sentit. 

Tens altres projectes a la vis-
ta? 
Sí, ja fa temps que estic fent 
una altra cosa, que la tinc 
aparcada. Estic escrivint una 
cantata sobre La senyora de 
Tous, la que menjava pa amb 
nous després d’arruïnar-se. 
Està pensada per veus blan-
ques, canalla, perquè els meus 
néts van a l’escola de Tous. Ja 
la tinc quasi acabada. Hi ha 
una cosa que no m’ha fet mai 
por: el full en blanc, que ara és 
la pantalla de l’ordinador. 

El Kabrota marxa il·lusionat. 
Té feina per preparar l’estrena: 
les entrades, els elements esce-
nogràfics que falten, els últims 
assajos... Abans d’agafar les 
ulleres i la moto somriu des-
bordant energia i encomanant 
joventut. Diu que és molt fàcil 
no fer les coses, però ell no sap 
estar-se quiet, la passió pel tea-
tre no el deixa parar.

Josep Maria Ribaudí, “Kabrota”, estrena “Elles” a l’Ateneu



Postals de circ...

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

... i punts de llibre. N’he rebut 25 i 
15, respectivament, És tramesa del 
seu autor, Joan Soler Jové. És com si 
hagués visitat una exposició, en mini-
atura, de les aquarel·les on demostra 
la seva  qualitat pictòrica. 7 punts de-
dicats a la 2a trobada de punts de Lli-
bre, a Bellprat, “Vila del llibre”, ara fa 
8 anys, el 13 i 14 d’octubre del 2012. El 
Joan, en aquell intercanvi, hi exposà 
una mostra de la seva producció .
Les postals reprodueixen  els apunts 
al natural que, en aquarel·les feu el 
Soler Jové en diversos circs. Hi repro-
dueix la gàbia dels tigres de la doma-
dora Marfa la Corse, que l’any 1955 va 
venir a Igualada, amb el “Circo Mexi-
cain” i fou atacada per una de les seves 

feres. També recull apunts del “Circo 
Americano”, de l’any 1956, el que, per 
primera vegada, va venir a igualada.
Recordem que aquest artista, pel 
maig de 1997, exposà a l’Ateneu, en 
ocasió que l’entitat homenatjà a Char-
lie Rivel, en el Centenari del seu nai-
xement. I participà, junt amb Carles 
M. Balsells i Joan Armengol, en els 
“Cigrons de l’Ateneu”, en el qual la 
filla del pallasso, Paulina Andreu Sc-
human, rebé el “Cigró d’Or” i en les 
festes de la Font-Vella, d’aquell any, 
la plaça s’omplí de rostres del pallasso 
de Cubelles, dibuixades per Joan So-
ler Jové.
Aquarel.la: Orquestra de l’Americano, 
1956. Any que passà per Igualada. 
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TALLERS / LA VEU 

El proper diumenge, 20 
de setembre, a les 12 
del migdia, el Museu 

de la Pell proposa una nova 
activitat dins el programa fa-
miliar Creactiva’t!. En aquest 
taller familiar, els més petits 
faran d’escultors i modelaran 
una original figura amb fang, 
de la mà de l’escultora Teresa 
Riba. S’inspiraran en l’artista 
igualadí Josep Campeny i en 
una famosa escultura seva 
ubicada a la Diagonal de Bar-
celona, la Font de la Granota. 
Aquesta activitat està vin-
culada a l’exposició Ritmes. 
Josep Campeny i Santamaria 
(Igualada, 1858-Barcelona, 
1922), que el Museu dedica 
a aquest important escultor 
d’arrels igualadines, i que es 
podrà veure a la sala d’expo-
sicions temporals, a partir del 
dissabte 19 de setembre L’ac-
tivitat es dirigeix a famílies 

amb infants a partir de 6 anys, 
és gratuïta amb aforament li-
mitat, amb admissió segons 
l’ordre d’arribada, i adaptada 
a les mesures Covid-19.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t del 
Museu de la Pell, gestionat 
des del Departament de Pro-
moció de la Ciutat de l’Ajun-
tament d’Igualada, compta 
en l’edició d’aquest any amb 
la col·laboració de RailHo-
me BCN, Museu de Sant Boi 
de Llobregat, FineArt, Auria 
Grup, Dessota, Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí, Iglú de Vent i l’Eu-
ropean Balloon Festival, Aula 
de Música Tradicional de 
l’Anoia, Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya, 
Zoom Festival i La Gaspar: 
Escola Municipal d’Art i Dis-
seny i la Diputació de Barce-
lona.

El Museu proposa als més 
petits el taller d’escultura 
“Atrapem granotes”

EXPOSICIONS / LA VEU 

El Museu de la Pell acull, 
a partir del dissabte 19 
de setembre i fins al ge-

ner de 2020, l’exposició Ritmes. 
Josep Campeny i Santamaria 
(Igualada, 1858- Barcelona, 
1922), a la sala d’exposicions 
temporals. La mostra reuneix 
una selecció d’escultures i di-
buixos que presenten un dels 
artistes més representatius de 
l’art català. La seva obra, em-
marcada entre els corrents 
realista i modernista, és d’una 
gran qualitat tècnica i el re-
flex d’una època i una societat 
a cavall entre els segles XIX i 
XX. L’artista va realitzar una 
obra molt extensa amb diver-
ses temàtiques -retrats, escul-
tura pública, tipus populars...-, 
però va obtenir sobretot una 
gran fama amb les escultures 
d’animals en lluita, que va ex-
hibir en diverses exposicions 
nacionals i internacionals, i 
per les quals va rebre destacats 
premis. Al llarg de la seva tra-
jectòria també es va forjar una 
selecta clientela que li va fer 
nombrosos encàrrecs, prin-
cipalment escultures funerà-
ries, que es podran veure ex-
posades en format fotogràfic. 
L’exposició es pot visitar amb 
entrada gratuïta, de dimarts a 
divendres, de 10 a 14 h, les tar-
des de dijous i divendres, de 16 
a 20 h, i dissabtes, diumenges i 

festius d’11 a 14 h. 
Com a activitats vinculades 
a l’exposició, el dijous, dia 24 
a les 19 h, Salvador Oliva i 
March, catedràtic de grec i 
autor del llibre Escultura mo-
derna i mitologia clàssica: La 
nissaga dels Campeny, farà una 
visita explicativa de l’exposi-
ció. L’endemà, divendres dia 
25, a la mateixa hora, oferirà 
una conferència especialment 
centrada en la vinculació de 
l’escultor amb Igualada. Per 
assistir a aquestes xerrades cal 
inscripció prèvia trucant al te-
lèfon del Museu (938046752)

Josep Campeny i Santamaria
De la mateixa nissaga que el 
gran escultor neoclàssic Da-

mià Campeny, autor del Neptú 
que presideix la plaça del Rei 
d’Igualada, Josep Campeny 
va néixer a la Rambla de Sant 
Isidre d’Igualada. Tot i que la 
seva família es va traslladar a 
Barcelona quan ell tenia qua-
tre anys, sempre va mantenir 
un estret lligam amb la seva 
vila natal i especialment amb 
l’Ateneu Igualadí. Després de 
formar-se a l’Escola de Belles 
Arts de Barcelona, va estudiar 
escultura a París, ajudat eco-
nòmicament pels seus parents 
Muntadas-Campeny, empre-
nedora família igualadina que 
també s’havia instal·lat a Bar-
celona, on van fundar diverses 
fàbriques tèxtils, entre elles la 
coneguda Espanya Industrial.

“Ritmes. Josep Campeny i Santamaria 
(Igualada, 1858- Barcelona, 1922)”, al 
Museu de la Pell



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.

MES D’AGOST DE L’ANY 1917.
FOTOGRAFIA QUE MOSTRA UNA PERSPECTIVA DEL 
PONT DE MONTBUI, AMB ELS TERRENYS DE MONT-
BUI AL FONS, A PROPÒSIT DEL CAMPIONAT DE CI-
CLISME DE CATALUNYA, CELEBRAT -SEGONS SEM-
BLA- EN DIES DE LA FESTA MAJOR IGUALADINA.

Dades d’Arxiu:
D’aquesta cursa i de la seva organització en formava part 
el Club Ciclista d’Igualada, de qui és propietat la fotografia 
que està capturada des de l’altre extrem del pont, a Igua-
lada. I, val a recordar que aquesta obra d’enginyeria del 
“pont” de Montbui data de l’any 1884.

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.

36  |  CULTURA Divendres 18 de setembre de 2020

LLENGUA / LA VEU 

El Correu de la UNES-
CO és una revista tri-
mestral publicada per 

l’Organització Mundial de les 
Nacions Unides per a l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura i 
té versió en català. La revista 
es publica en les sis llengües 
oficials de la UNESCO (an-
glès, àrab, castellà, francès, 
rus i xinès) i també en por-
tuguès, coreà, esperanto i, 
ara, català. Aquest projecte 
ha estat possible gràcies a la 
implicació del Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, el Centre In-
ternacional per a la Creativi-
tat Audiovisual –Plataforma 
Audiovisual de la UNESCO, 

l’Associació UNESCO d’Igua-
lada amb la col·laboració de 
La Veu de l’Anoia, i la Univer-
sitat de Perpinyà.
L’exconsellera de Cultura, Ma-
riàngela Vilallonga, junt amb 
la ministra andorrana de Cul-
tura, Sílvia Riva Gonzàlez, es 
va reunir fa uns dies amb els 
col·laboradors de la traduc-
ció al català d’El Correu de la 
UNESCO. La presentació de 
la traducció va anar a càrrec 
dels seus impulsors: el secre-
tari de la Comissió Nacional 
Andorrana per a la UNESCO 
(CNAU), Jean-Michel Ar-
mengol; Miquel Segura, de la 
plataforma audiovisual de la 
UNESCO d’Igualada; i el Sr. 
Alà Baylac de la Universitat 
de Perpinyà.

Presentada la revista de 
la UNESCO en català a 
Andorra

LLENGUA / LA VEU 

La novena edició del 
Mercat de Lletres 
d’Igualada arriba amb 

novetats pel que fa al format 
i al calendari, ja que el pro-
grama s’ha hagut d’adaptar a 
la situació provocada per la 
Covid-19. Així ho ha expli-
cat aquest dimecres la tinen-
ta d’alcalde Marisa Vila, que 
ha indicat que “aquest any el 
Mercat tindrà un format di-
ferent, que serà menys intens, 
perquè en les vuit edicions 
anteriors tots els actes es con-
centraven en un sol dia, però 
no menys emocionant”.
Vila ha explicat, així, que el 
Mercat de Lletres s’allargarà 
del 25 de setembre al 3 d’octu-
bre i que, per poder controlar 
bé les mesures sanitàries, totes 
les activitats es faran a l’interi-
or dels espais de la Biblioteca 
Central, sense les habituals 
parades de llibres a la plaça 
de Cal Font. La regidora ha 
agraït l’esforç del personal de 
la Biblioteca per garantir una 
nova edició d’aquest esdeve-
niment, plenament consolidat 
en el calendari cultural de la 
ciutat, i ha destacat, en aquest 
sentit, que “la literatura i la 
cultura han de seguir presents 
en la nostra societat”.

Montse Lobato, directora de 
la Biblioteca Central, ha es-
tat l’encarregada de presen-
tar la programació d’aquesta 
edició del Mercat de Lletres, 
que s’encetarà el divendres 25, 
amb una activitat “molt in-
novadora i un xic arriscada”, 
el Poetry Slam Show, basat 
en la poesia escènica i en la 
participació dels espectadors. 
De la resta d’activitats, que es 
poden consultar a les webs de 
l’Ajuntament i de al Bibliote-
ca, n’informarem en la prope-
ra edició
Totes les activitats d’enguany 

compten amb el suport de les 
llibreries Aqualata, Llegim...? 
i Abacus, que s’afegeixen així 
a la celebració del Mercat, 
malgrat que aquest any no es 
puguin posar les parades a la 
plaça de Cal Font.
Per participar a qualsevol de 
les activitats programades 
és imprescindible inscriure’s 
prèviament a la Biblioteca, 
de manera gratuïta, perso-
nalment o per via telemàtica 
(b.igualada.c@diba.cat / 93 
804 90 77). La mascareta serà 
d’ús obligatori per als majors 
de 6 anys.

Torna el Mercat de Lletres



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL LLUÍS
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Catalunya a la postguerra de 1714”, una memorable 
conferència de l’egregi historiador Josep Ma Torras i Ribé, 
en commemoració de la Diada .

A mb motiu dels actes programats per a la 
commemoració de la Diada de l’11 de se-
tembre, enguany marcats per la COVID-19; 

el  passat dia 10, tant la conferència institucional 
com la hissada de bandera van assolir un caràcter 
especial, en aquesta ocasió conduits pel mateix Josep 
Ma Torras i Ribé, historiador i catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona.
 I, és avui, el prestigi d’aquest insigne historiador, que 
havia estat professor meu, el motiu que em suggereix 
de fer-lo mereixedor d’un sincer reconeixement a la 
seva recent i exhaustiva publicació “Misèria, poder 
i corrupció a la Catalunya borbònica (1714-1808)”, 
una significada i valuosa obra que no va poder ser 
presentada el dia de Sant Jordi a causa de la pandè-
mia. És precisament, doncs, per a aquest acte insti-
tucional que, alguns continguts de l’esmentada obra 
van ser presentats dins del format de conferència, 
sota el reclam “Catalunya a la postguerra de 1714”, 
al Saló de plens de l’Ajuntament, amb un aforament 
reduït. Val a afegir, de retruc, que en el context d’una 
realitat tan atípica i excepcional és d’agrair que aquest 

esdeveniment -amb reserva d’assistència- pogués ser 
seguit en directe des d’Internet i en diferit pel Canal 
Taronja Anoia.
Amb aquesta entrada, i proposant com a inexcusable 
la lectura del llibre; precisament del contingut de la 
conferència exhibida, amb l’al·locució amena i con-
vincent que tant caracteritza a Torras i Ribé, no em 
cap cap dubte que aquesta recerca sobre la Postguer-
ra de 1714 ha d’haver estat una feina summament 
laboriosa atesos els escassos coneixements sobre 
aquell dia a dia del poble català, derrotat a la Guerra 
de Successió.
Endinsant-te en el tema de la Catalunya de la post-
guerra de 1714, l’eloqüent dissertació de Torras i 
Ribé et permet descobrir el grau d’aclaparament i 
sofriment del poble català en els dies de la desfeta i 
tots els anys immediats de postguerra. Això és, d’an-
tuvi, el nou règim va resoldre destruir i eliminar tots 
els documents i arxius públics i privats anteriors al 
1714, és a dir, una determinant espoliació documen-
tal de tot allò que palesés la importància històrica 
de Catalunya i els seus antics privilegis, sobretot des 
de la perspectiva de frustrar qualsevol  esperança de 
futur. Prova d’aquest desposseïment n’és la mateixa 
ciutat d’Igualada que, entre els anys 1712 i 1730, va 
veure eliminades les actes dels seus arxius munici-
pals. La desídia va arribar a ser tan gran que, fins i 
tot les actes de guerra van arribar a ser esborrades o 
tatxades lletra per lletra. 
Tanmateix, més enllà de l’esfera pública, també va ser 
perseguits  aquells documents privats susceptibles de 
delatar les privacions viscudes, encara que per sort 
algunes anotacions van poder ser enginyosament 
salvades (llibres de comptes, dietaris...). Emperò, el 
més dur va ser la persecució de les pròpies conduc-
tes i afinitats ideològiques dels vençuts, abocant-los 
a un majúscul estat d’ansietat i d’angoixa; una condi-
ció no gens difícil de comprendre si es té en compte 
la memòria viva dels nostres perdedors de la Guerra 
Civil i supervivents de la dictadura franquista. Amb 
tot, de la penúria que va haver de suportar la pobla-
ció se’n troben dades en alguns informes dels Afers 
Exteriors de països europeus; comunicats que des-
criuen no solament la repressió sinó també l’extrema 
pobresa patida pel poble.

En un altre sentit, i per si no fos poc, molts són els 
testimonis que confirmen, entre 1714 i 1730, la tre-
menda pressió fiscal (cadastre) que va arrossegar a 
la misèria a nombrosos ciutadans; un fet d’enverga-
dura que desencadenar les primeres revoltes popu-
lars o revoltes de la misèria, òbviament reprimides 
per l’exèrcit borbònic. Endemés, per si no fos poc, 
aviat va ser constatada la creixent corrupció a què 
havien arribat els representants de la Nova Planta; 
un nivell de corrompiment gens distant d’aquell dels 
governants d’una Castella massa procliu al suborn i 
al desgovern. Els càrrecs municipals es constituïen a 
base d’operacions de compra i es convertien en he-
reditaris, nodrint de veritables fortunes a la Cort i 
al seu entorn. En definitiva, en paraules de Torras i 
Ribé: “La pròpia corrupció era el règim”. 
Amb una situació cada cop més insostenible, en què 
regidors i corregidors eren sequaços, i el moviment 
de rebuig ciutadà (cartes cegues, pamflets i pas-
quins) s’intensificava, Felip Vè es va veure obligat a 
derogar la disposició de venda de càrrecs. Així i tot, 
davant la tessitura d’un règim irreformable i reinci-
dent, la petició de retornar al model de nomenament 
de càrrecs per insaculació no es va veure efectiu fins 
a finals de segle; inaugurant entre el 1798 i el  1808 
un període d’un certa equanimitat.

“Som i serem si volem. I cal refermar-nos en la 
voluntat de ser una nació!”, tot una proclama de 
Josep Ma Torras i Ribé, 11-09-2020.
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Heroi o malvat?
A Tous •  Richard Jewell

REDACCIÓ/ 

Richard Jewell (Paul Walter Hau-
ser) és un guàrdia de seguretat 
que es converteix en un heroi 

quan salva centenars de vides durant les 
Olimpíades de 1996 a Atlanta, a l’evitar 
l’explosió d’un artefacte explosiu. Però 
al cap de pocs dies, Jewell es converteix 
en el primer sospitós de l’intent d’atac 
terrorista per l’FBI, deixant enrere el 

seu paper d’heroi i convertint-se en un 
malvat per al públic i la premsa. Wat-
son Bryant (Sam Rockwell), un ad-
vocat independent, intenta netejar el 
nom de Ricard, però és una tasca com-
plicada ja que són molts els que volen 
destruir la seva vida. Aquesta pel·lícula 
basada en fets reals, a partir de l’article 
escrit per Casa Brenner, la dirigeix el 
quatre vegades guanyador de l’Oscar 
Clint Eastwood.

Nova versió del conte clàssic
Estrena •  Pinocho

REDACCIÓ/ 

En aquesta nova interpretació 
del conte clàssic que gaudeix 
d’una enorme popularitat a 

tot el món, Matteo Garrone torna a 
les veritables arrels de la història de 
Pinotxo. Amb aquesta innovadora 
pel·lícula d’acció real rodada en en-
torns italians de gran bellesa, Gar-
rone crea un món enlluernador de 
fantasia i misteri, ple de moments 
brillants, divertits i commovedors. 
L’actor guanyador de el Premi de 
l’Acadèmia Roberto Benigni inter-
preta Geppetto, un vell fuster que 
crea un titella de fusta. Però passa 
una cosa màgica: el titella comença a 
parlar, a caminar, a córrer i a menjar 
com qualsevol nen. Geppetto li posa el 
nom de Pinotxo i el cria com a un fill.

Però a Pinotxo li resulta difícil ser bon 
nen. Es deixa portar fàcilment pel mal 
camí i va de desgràcia en desgràcia. 
Uns bandits el persegueixen, l’enga-
nyen i el segresten en un món de fan-
tasia ple de criatures fantàstiques, des 
del ventre d’un peix gegant fins al País 
de les Joguines i el Camp dels Miracles. 
La seva fidel amiga, la Fada, intenta 
fer-li veure que el seu somni, conver-
tir-se en un nen de veritat, no es farà 
realitat fins que Pinotxo no canviï la 
seva forma de ser.
Com qualsevol nen, Pinotxo sent cu-
riositat pel món i aprèn per assaig i 
error. En un món entre la realitat i la 
fantasia, en una Itàlia rural i atem-
poral, Pinotxo inicia un viatge que 
l’enfrontarà cara a cara amb la na-
tura, el regne animal i el món de la 
imaginació.

El mar
Cicle Gaudí •  Madre

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 24 de setembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu 
Cinema i dintre del Cicle 

Gaudí, el Cine-club presenta la pro-
ducció del 2019 Madre, de Rodrigo 
Sorogoyen.
Tant a Que Dios nos perdone com a 
El reino, Sorogoyen ha demostrat el 
seu domini del pla-seqüència i del 
suspens narratiu.
Una altra mostra del seu talent i 
d’aquestes dues característiques del 
seu cinema ha estat el curt Madre, 
del 2017. Curtmetratge que repro-
dueix fil per randa en l’inici d’aques-

ta versió llarga de la història, tot i que 
allò que segueix s’allunya de l’angoixa 
i l’horror dels primers minuts i deriva 
cap a una insòlita història d’amor entre 
la protagonista i un adolescent francès 
que li porta records. Sorogoyen viatja, 
doncs, del suspens al drama romàntic 
aplicant amb saviesa la seva recepta 
dels objectius angulars i els plans-se-
qüència als lànguids exteriors del País 
Basc francès, mentre uneix a l’elegàn-
cia visual (fotografía del seu col·labo-
rador habitual Alejandro de Pablo) 
una notable delicadesa emocional.
Excel·lents interpretacions de Marta 
Nieto, Alex Brendemühl i el jove Jules 
Porier.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



TENET
Estats Units. Acció. De Christopher Nolan. Amb John Da-
vid Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki   
En el món de l’espionatge internacional, un home (John 
David Washington) prefereix morir abans que lliurar als 
seus companys. Després d’aconseguir superar aquesta difí-
cil prova, aquest home tindrà una important missió: evitar 
una nova amenaça molt més perillosa que la tercera guerra 
mundial. La clau serà una sola paraula: TENET. La manera 
de veure el món d’una altra manera.

   AFTER. EN MIL PEDAZOS
EEUU. Drama romàntic. De Roger Kumble. Amb Josephine 
Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse
Tessa Young acaba de descobrir la traïció d’Hardin Scott i 
el somni de la seva idíl·lica història d’amor ha desaparegut. 
Com va poder ser tan ximple com per no descobrir l’en-
gany? Com va estar tan cega com per no veure tot era un 
joc? Mentre la jove es fa aquestes preguntes sense resposta 
i intenta sobreposar d’aquest dur cop, Hardin acaba d’ado-
nar-se que els seus sentiments per Tessa i no està disposat 
a perdre-la.

   MADRE
Espanya. Drama. De Rodrigo Sorogoyen. Amb Marta Nie-
to, Jules Porier, Alex Brendemühl. 
Elena rep una trucada del seu fill de sis anys, que li diu que 
està perdut en una platja a França i que no troba al seu pare. 
Aquestes paraules desesperades del seu fill van ser l’últim 
que Elena va saber d’ell. Deu anys més tard, Elena viu a la 
mateixa platja on va desaparèixer el seu fill, treballa d’encar-
regada en un restaurant i està començant a sortir d’aquest 
fosc túnel on porta ancorada tant de temps.

   RICHARD JEWELL
EEUU. Crònica adolescent.  De Clint Eastwood. Amb Paul 
Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates
Richard Jewell (Paul Walter Hauser) és un guàrdia de se-
guretat que es converteix en un heroi quan salva centenars 
de vides durant les Olimpíades de 1996 a Atlanta, a l’evitar 
l’explosió d’un artefacte explosiu. Però al cap de pocs dies, 
Jewell es converteix en el primer sospitós de l’intent d’atac 
terrorista per l’FBI, deixant enrere el seu paper d’heroi i 
convertint-se en un malvat per al públic i la premsa. .

TRASTO
Canadà - EEUU. Animació. De Kevin Johnson. Amb  Big 
Sean, Kevin Chamberlin, Colby Lopez
Trasto és un gos que viu amb tot luxes i sense cap compli-
cació al costat de la seva rica propietària, però quan aques-
ta mor el gos haurà d’aprendre a viure sense cap dels luxes 
als quals està acostumat. Sense diners i fora de la mansió 
on sempre havia viscut, Trasto ha de fer front als perills del 
carrer fins que el seu camí es creua amb Zoe, una jove que 
l’acull a casa seva.

PINOCHO
Itàlia. Fantasia. De Matteo Garrone. Amb  Roberto Benig-
ni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo.
Adaptació de la famosa història, basada en el llibre de Carlo 
Collodi Les aventures de Pinotxo (1883), sobre un titella de 
fusta que es converteix en un nen de veritat i té com a pare 
Geppetto (Roberto Benigni), un pobre i solitari tallador de 
fusta.

QUE SUENE LA MUSICA
Gran Bretanya. Comèdia. De Peter Cattaneo Amb Kristin 
Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise.
Mentre els seus marits lluiten a l’Afganistan, un grup de do-
nes veuen la manera de passar el temps formant un cor per 
evitar l’aïllament d’esperar que els seus marits tornin de la 
guerra pot suposar.
A partir d’aquest cor, entre elles es ajudaran en moments 
difícils, s’uniran més del que podrien esperar en un principi 
i la música i el riure omplirà els buits en les seves vides.
 .

  . 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

TENET 
Dv: 17:00/20:15
Ds: 17:00/20:15
Dg: 17:00/20:15
Dc: 20:00

MADRE (Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

RICHARD JEWELL
Ds: 18:00 (VOSE)
Dg: 19:40
¡QUE SUENE LA MÚSICA!
Dg: 18:00

MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2020/21

Preparació Exàmens 
Cambridge

C/ Òdena 26 -28, 1r- 08700 Igualada - Tel.: 93 804 45 54 - info@centreangles.com
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SENSE SESSIONS DE CINEMA

1/PADRE NO HAY QUE UNO 2
Dv i Ds: 17:10/19:20/21:30
Dg: 16:10/18:20/20:30 
Dll a Dj: 17:30/19:40/21:50

2/TENET 
Dv i Ds: 18:15/21:20
Dg: 17:15/20:20
Dll a Dj: 18:00/21:15

4/ TENET
Dv i Ds: 17:15/20:15
Dg: 16:15/19:15
Dll a Dj: 19:30

5/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv: 18:25
Ds: 17:45/20:00
Dg: 16:45/19:00
Dll a Dj: 18:30/21:00
5/ TENET
Ds: 22:00
Dg: 21:00
5/ ANDRE RIEU MAASTRICHT MAGI-
CA (VOSE)
Dv: 20:30

6/ PINOCHO
Dv i Ds: 17:00/19:30/22:10
Dg: 16:00/18:30/21:10
Dll a Dj: 18:10/20:40

7/ TRASTO 
Dv i Ds: 17:20
Dg: 16:20
Dll a Dj: 17:40
7/ MY HERO ACADEMIA 
Dv i Ds: 19:25
Dg: 18:25
Dll a Dj: 19:45
7/ LOS NUEVOS MUTANTES 
Dv i Ds: 21:40
Dg: 20:40
Dll a Dj: 22:00

8/AFTER. EN MIL PEDAZOS 
Dv i Ds: 20:05
Dg: 19:05
Dll a Dj: 17:25/19:40
8/ANTEBELLUM
Dv i Ds: 22:30
Dg: 21:30
Dll a Dj: 21:55
8/BTS BREAK THE SILENCE (VOSE)
Dv i Ds: 17:40
Dg: 16:40



L’Ajuntament adquireix l’antiga fàbrica Cal Boyer i 
l’adoberia de Cal Granotes
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D urant l’any 1983, 
l’Ajuntament d’Igua-
lada, amb l’alcalde 

Manuel Miserachs al capda-
vant, va comprar l’antiga fàbri-
ca de Cal Boyer i l’adoberia de 
Cal Granotes, ambdues al barri 
del Rec. En aquests dos edifi-
cis, amb el pas dels anys, s’hi 
encabiria el projecte museístic 
d’Igualada, seu del Museu de la 
Pell i Comarcal. Va ser una fita 
important en aquell moment, 
doncs el patrimoni municipal 
era encara molt minso, després 
dels anys del franquisme. Els 
primers governs democràtics 
van tenir molta feina a dotar 
els municipis d’espais públics 
on poder-se desenvolupar tots 
els serveis necessaris.
Com ja hem parlat en altres 
ocasions en aquesta secció, el 
Museu de la Pell va ser fundat 
el 8 de juny de 1947, gràcies a 
l’impuls que en va fer el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI), i va inaugurar-se 
oficialment el 6 de juny de 
1949, ubicat al Saló d’Actes del 
Grup Escolar Garcia Fossas.[
El Museu va créixer amb 
constants donacions de par-
ticulars i empreses, fins que 
l’any 1982 es creà la Fundació 
Pública Municipal Museu Co-
marcal de l’Anoia, regida per 
un patronat autònom presidit 
per l’alcalde d’Igualada. L’any 

1983 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

1983, l’Ajuntament d’Igualada, 
el Servei de Museus de la Ge-
neralitat i el Gremi de Blan-
quers van comprar l’adoberia 
de Cal Granotes, que el 1990 
es va reobrir, convertida ja en 
part del museu. També l’any 
1983, l’Ajuntament va comprar 
la fàbrica tèxtil de Cal Boyer 
per tal que esdevingués la seu 
del futur Museu Comarcal de 
l’Anoia. El projecte de museu 
a Cal Boyer es va centrar en 
la secció del Museu de la Pell, 
per convertir-la en un centre 
de referència en la museografia 
catalana. De fet, des de 1998, és 
una secció del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya. 
El nostre Museu de la Pell 
compta avui amb més de 
60.000 usuaris l’any. Les temà-
tiques desenvolupades en el 
conjunt del museu són bàsi-
cament tres. Les dues prime-
res resten plantejades des d’un 
punt de vista del patrimoni 
industrial i tecnològic i com-
prenen un àmbit de caràcter 
nacional per la seva temàtica: 
són la pell i l’aigua. El tercer 
punt a tractar, encara no obert 
al públic, és una síntesi comar-
cal, un breu recorregut històric 
pel medi humà i físic de la ciu-
tat d’Igualada i comarca d’abast 
geogràfic més restringit.
Actualment es poden visitar 
tres espais: El Museu de la Pell, 
l’adoberia de “Cal Granotes” i 

“L’Home i l’Aigua”.
Pel que fa a Cal Granotes, 
aquesta adoberia és pionera en 
el seu gènere. Es va rehabilitar 
un edifici industrial que data 
de principis del segle xviii, situ-
at en ple barri adober, a frec del 
rec o séquia i que conserva la 
seva distribució primitiva per 
tal de mostrar de forma rea-
lista els tres sistemes totalment 
manuals i artesanals d’adob de 
pells per a sola (pell grossa de 
bou, vaca…) previs a la meca-
nització: l’adob pel sistema de 
cosir els cuirs, el sistema mar-
roquí antic especialment i el 
marroquí modern. 
“Cal Granotes” mostra al visi-
tant les dues plantes típiques 
d’una adoberia: la planta baixa 
o ribera, on tenien lloc les ope-
racions de preparació i adob 
de les pells, i l’estenedor, on els 
cuirs perdien la humitat pen-

jats de les característiques bar-
rades. La seva producció anava 
destinada fonamentalment a 
l’elaboració de sola per a saba-
tes. També es podia emprar per 
a la confecció de: guarniments 
de cuir per als animals i car-
ruatges tirats per cavalleries; 
respatllers i seients de les cadi-
res, i per a la fabricació de les 
corretges dels embarrats de les 
fàbriques.
Els adobers d’Igualada, a prin-
cipis del segle 18, abandonaren 
el recinte clos de les muralles 
medievals i establiren les noves 
indústries a frec d’una canalit-
zació d’aigua anomenada rec o 
séquia, documentada ja en el 
segle 12, emprada originària-
ment per fer funcionar molins 
fariners. El Rec té una longitud 
de 3.049 metres i recull l’aigua 
del riu Anoia per mitjà d’una 
resclosa.



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Quina pega més inesperada, ara que érem a mig compàs! / 2. Bece-
roles de premsa reaccionària. Sistema anti robatori pel mètode del crit / 3. Una de tantes. 
Estil arquitectònic pel barri. Pallissa a l’antecessor del Cèsar / 4. Estranyament roí, el de-
capitador d’en Miró. Vinya eradicada fa molts anys de l’IEC. Firma d’en Malcolm / 5. Des-
plaço, i no vaig de paio. Batuda sense detencions / 6. Camp de farigola per l’enganyifa de la 
moneda. Indicis d’efervescència / 7. Arrano. Polisacàrid vegetal amb altes dosis d’insulina 
/ 8. Existeix filosòficament. Prou dotats per saludar, els animals així. Quasi tan extens com 
un plat / 9. Engendrats al covador. Esgarraparé, i segons com perirà / 10. Líder en servei. 
La majoria en tenim un, però el tren més, i amb llit. Hi baixa l’aigua de reculons / 11. Ge-
neren ocupacions. Quan l’economia va enrere i va enrere / 12. Com un petard en forma 
d’arc, aquest peix. Unitat de viscositat dinàmica, deguda a un tal Poiseuille / 13. Fixacions 
inútils per esquiar. Continua líder.

VERTICALS: 1. Els parents el reben amb lladrucs d’alegria. Esmorzar anticipat d’unes 
quantes hores / 2. Obra incompleta. Confirmació del primer tast. M’amorro al porró de 
sota estant / 3. Obliguen l’home a dur corbata. Deixen de ser cauts, quan et presentes / 4. 
Un toc infreqüent. Despossessió d’un benefici eclesiàstic, que pel xava és tota una emoció. 
Al cor del paer / 5. No tolera bé aquesta manera de dur la sabata. Esteses de mantega a la 
torrada / 6. La quinta a forca. Subtilesa a càrrec del destí. Menuts com pollets d’Olot / 7. 
Esquitx a la butaca. Passes cap dins a posar ordre en les ternes. Una mica d’imaginació / 
8. Més determinat que un. A la mar és freqüent sentir-la passar corrent. Un espot sense 
cap ni peus / 9. Cap de pastors de la colla d’en Biel. Abdomen dels crustacis, generador de 
pleonasmes / 10. Endola dolçament la lluna. Parents inequívocs de les iliàcies / 11. Símil 
a falta de vocals. Ho són les xifres decimals, si més no les romanes / 12. Antecessor de la 
piconadora que no guanyava per calçat.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Setembre
18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene.

19: Gener; Maria de Cervelló. 
20: Andreu Kim Taegon; Pau Chong Hasang ; Càndia.

21: Mateu; Ifigènia; Celina.  
22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa .

23: Tecla;  Andreu; Lli o Linus 
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard o Grau; Pacífic

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

Ramon Mª Enrich Marimon

La seva esposa Paquita, les seves filles Amèlia i Cesca, gendres Joan Ramon i Josep, néts Mar, 
Ramon, Àngela i Joana, la seva germana Anna Mª Enrich vídua Palmès cunyats i nebodes i la 
resta de família us donem les gràcies per totes les mostres de condol i amistat rebudes. 

Ens ha deixat a l’edat de 84 anys el dia 11 de setembre de 2020

setembre de 2020

En record de:

El passat dia 31 d’agost 
va morir, als 78 anys, 
la senyora Maria Fran-

cisca Enrich Murt. Era una 
de les germanes d’una famí-
lia nombrosa molt conegu-
da a Igualada i, de petita, va 
anar al col·legi Mare del Diví 
Pastor d’Igualada, més cone-
gut aleshores com “la Divina 
Pastora” i també amb el nom 
popular de “les monges de la 
Creu”, ja que està situat a la 
plaça de la Creu de la nostra 
ciutat.
Encara que hi va anar poc 
temps, perquè quan era ado-
lescent els seus pares van de-
cidir portar-la a un internat a 
Barcelona, la Maria Francisca 
va estar sempre molt lligada 
al nostre col·legi i hi va col·la-
borar de moltes maneres. Hi 
va escolaritzar les dues ne-
nes (dels 8 fills que va tenir), 
i sempre va estar amatent a 
totes les activitats, escolars i 
extraescolars, que s’hi feien.
Recordem especialment quan 
l’any 1999 es van celebrar els 
125 anys del col·legi. Segur 
que moltes de les activitats 
que es van fer (que van ser 
moltes), no s’haurien pogut 
celebrar sense la seva activa 
presència i ajuda. Sense fer 
soroll, sense fer-se veure, ella 
era sempre allà ajudant en 
totes les coses i donant idees 
sobre què es podria fer. Tam-
bé, durant els 9 anys que es va 
fer el Pessebre Vivent, es va 
poder comptar amb la seva 

ajuda, de tot tipus.
Volem destacar, sobretot, la 
seva tasca en la preparació 
dels actes que fan les exalum-
nes del col·legi Mare del Diví 
Pastor. Cada any, a finals de 
novembre o principis de de-
sembre es fa la festa de les 
Exalumnes. I, mentre li va 
ser possible, cada any era ella 
la que impulsava la festa, la 
que presidia les reunions que 
es feien per organitzar-la, la 
que contribuïa amb el que fes 
falta per tal que la Festa fos 
ben lluïda. Recordem molt 
agradablement totes aquelles 
reunions tan alegres, i algun 
any, la celebració final amb 
un sopar a Can Bou on ens 
convidava.
Malauradament, fa 7 anys, la 
Maria Francisca va patir un 
ictus que la va deixar en un 
estat que va tallar, de cop, ir-
remissiblement, tota aquesta 
activitat. Ja no va poder parti-
cipar en les Festes d’Exalum-
nes de les quals havia sigut 
l’ànima. Però ella, a la seva 
manera, seguia gaudint de 

En el traspàs de la Maria Francisca Enrich

l’amistat que havia sorgit en 
el col·legi i participava en tro-
bades que s’organitzaven per 
ella.
El dia 31 tot es va acabar. La 
Maria Francisca va deixar de 
patir i, n’estem segures, és ara 
al cel on segur que ja organit-
za alguna cosa. Aquí la troba-
rem molt a faltar però també 
sabem que podrem comptar 
sempre amb la seva ajuda.

                    Associació 
d’Exalumnes del col·legi 

Mare del Diví Pastor   

Per al proper diumen-
ge 20 de setembre, a 
les 12 del migdia a 

l’església de la Soledad, la 
Coral de Santa Maria, orga-
nitza una missa en sufragi de 
dos companys cantaires que 
han mort a conseqüència de 
la pandèmia del Covid. Es 
tracta d’Isidre Solé Corbella 
i Miquel Bernadí Simó que 
ens van deixar els passats 
mesos de març i abril, res-
pectivament.
Aquesta Eucaristia —que 
serà presidida per Mn. Josep 

Missa de la Coral de Santa Maria en re-
cord de dos companys morts pel Covid

Massana—s’aplicarà igual-
ment pels familiars, col·la-
boradors i amics de la Coral 
que van morir en el transcurs 
dels darrers dotze mesos, i 
en recordança de la funda-
dora i primera directora del 
Cor, Maria del Rio Montfort, 
en el XIVè. aniversari de la 
seva defunció  Aquest Me-
morial s’havia de celebrar el 
passat 22 de març, però es va 
haver de suspendre pel coro-
navirus, igualment com tots 
el actes del proppassat segon 
quadrimestre.

ESGLÉSIA / LA VEU 

 L es parròquies de la 
ciutat ja estan pre-
parant un nou curs 

de catequesi preparatòria 
per la Primera Comunió 
i la Confirmació, seguint 
les normes sanitàries i de 
protecció pròpies de la 
situació que s’està vivint i 
que es demana per aquest 
tipus d’activitat. S’estan 
valorant diverses alterna-
tives per tal de que la ca-
tequesi es pugui realitzar 
amb normalitat.

De moment, aquest setembre 
tenen lloc les inscripcions:

-Santa Maria. Els dies 23, 24 
i 25 de setembre de les 5 a 
2/4 de 7 de la tarda als locals 
parroquials.

- Soledat. Entre els dies 21 i 
25 de setembre, de 5 a 7 de 
la tarda, a l’entrada de la ca-
pella.

- Sagrada Família. Es podrà 
realitzar durant el mes de se-
tembre en horari de despatx, 

Inscripcions a la catequesi a les 
parròquies d’Igualada

dimarts i dijous de 18,00 a 
19,30, i també a través de la 
web de la parròquia www.
sagradafamiliaigualada.org.

- Barri de Montserrat. Di-
rigir-se a la parròquia de la 
Sagrada Família.

-Barri de Fàtima. En ho-
rari de despatx parroquial 
(els divendres de 17,00 a 
19,00) fins el 8 d’octubre. 
El 9 d’octubre hi haurà re-
unió informativa amb els 
pares i mares.
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Per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

Fes-te subscriptor i et portem tota  
la informació 

de la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

Si ets comerç, dues subscripcions al preu d’una!

2X1
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C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·          93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei opcinatura

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

Tornem a obrir el nostre

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

Arquetips sanadors
Reconnexió energètica

 Terapeuta:  Vero Crespo

Hores concertades      938055918      667011968

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

Dissabtes
de 9.00h a 14.00h

Aliments rics en calci
més enllà dels làctics

E l calci no només s’obté de derivats làctics o la llet. Fruits secs, 
verdures i làctics ofereixen l’aportació necessària pel nostre or-
ganisme.

Els productes lactis aporten quantitats de calci fàcils d’assimilar. De totes 
maneres, la creença general de que són essencials per conservar una bona 
salut òssia no s’ajusta a la realitat.

A l’hora d’escollir els aliments per beneficiar-nos del calci que ens apor-
ten, no només hem de tenir en compte el seu contingut en aquest mineral, 
sinó la quantitat de calci que serà capaç d’absorbir el nostre organisme 
ingerint l’aliment en qüestió, el que s’entén com a biodisponibilitat.

Hi ha molts vegetals que contenen fitats i oxalats que redueixen l’absorció 
del calci. És per això que resulta important conèixer alguns trucs i tècni-
ques senzilles que ens ajudaran a contrarestar aquests efectes i augmenta-
ran la biodisponibilitat del calci.

Processos com la fermentació, la cocció llarga, el remull, el germinat o el 
torrat, executats en els aliments adequats contribueixen a augmentar la 
biodisponibilitat.

En el cas dels cereals com ara l’arròs integral, els fruits secs crus i la ma-
joria de llegums la tècnica del remull contribueix a desactivar l’àcid fític i 
aprofitar els minerals que continguin aquests aliments.

La germinació la podem fer en cereals, llegums i llavors.

I per últim, en el cas de les llavors més petites, com ara el sèsam, la xia o 
el lli, és recomanable prendre’ls triturats o en forma de crema, ja que si els 
prenem sencers és probable que passin pel nostre sistema digestiu sense 
arribar a alterar-se i per tant, sense absorbir-ne els nutrients.

Una vegada tenim presents aquestes consideracions podem enumerar uns 
quants aliments que aportaran calci al nostre organisme:

Els créixens és un dels vegetals de fulla verda més rics en aquest mineral. Ens 
aporten 180mg per cada 100g. Els podem afegir a l’amanida o a un batut.

La col kale, a diferència d’altres verdures, conté poc àcid oxàlic, fet que 

garanteix una major absorció del mineral. El seu contingut en calci és de 
135mg per cada 100g. També és molt rica en ferro, vitamina C, vitamina 
A i vitamina K. Podem consumir la col kale afegint-la a sucs verds i ama-
nides. També podem menjar-la cuita, però tenint en compte que com més 
llarga sigui la cocció perdrem més els nutrients.

El bròquil és molt ric en calci així com també en fòsfor, magnesi, potassi i 
ferro. També hem d’evitar coure'l massa, com la col kale.

El sèsam és un dels aliments més rics en calci, cada 100g aporten 975mg 
de calci. Si volem aprofitar-ne bé les propietats és millor que el triturem. 
El podem comprar ja triturat i envasat i també en forma de crema (tahin). 

L’ametlla ens aporta 240mg de calci per cada 100g. A més és rica en mag-
nesi i fòsfor. Es tracta d’un aliment amb un alt valor proteic i és la fruita 
seca amb més contingut en fibra.

Si consumim 50 grams de figues seques estarem cobrint aproximadament 
un 10% de la quantitat diària recomanada de calci. En el cas de la figa 
fresca, és molt rica en vitamina C però si la prenem seca es perd, ja que és 
una vitamina hidrosoluble. Pel contrari, quan s’asseca, concentra més els 
minerals.
Les algues són una gran font de minerals, l’alga hiziki és de les més riques 
en calci, per cada 100g n’ obtenim 1300mg. S’ha de deixar entre 10 i 20 
minuts en remull. També ens aporta ferro i vitamines dels grups A i B.

Els cigrons a més de calci ens aporten potassi, zinc, seleni i vitamines del 
grup B. A més és un dels llegums que conté més ferro.



Lents progressives Roser Valls Valls 
Òptica-optometrista de Valls Òptics

Pot ser que hagis començat amb la presbícia o “vista cansada”. El sistema 
visual és “adult” als 8 anys i “vell” als 40-45 anys i la seva capacitat per 
enfocar de prop disminueix, i si hi afegim que la nostra vida professional i 

d’oci cada vegada implica més treballar en distàncies properes, la cosa es comença 
a complicar.

El primer és fer una revisió completa que inclogui totes les proves optomètriques 
i de salut visual necessàries.
Un cop tenim clar que la millor opció és una lent que tingui més d’una graduació, 
per tal de poder veure bé a totes les distàncies sense haver de treure i posar les 
ulleres contínuament, arriba el moment clau:

En el moment d’escollir el teu primer progressiu, és molt important entendre que 
no tots són iguals i que cada lent té un disseny concret pensat per un usuari con-
cret amb unes activitats concretes. 

M’explico:
Veritat que quan hem de comprar un cotxe podem escollir entre molts models di-
ferents i que no és el mateix conduir amb un o un altre, en canvi tots tenen quatre 
rodes i un volant? Doncs també podem escollir entre moltes lents progressives de 
diferents proveïdors amb la mateixa graduació però amb molts dissenys diferents.

Seguint amb el mateix exemple, veritat que no utilitzarem un cotxe esportiu per 
anar a la muntanya? O un cotxe de carreres per conduir per la ciutat? Doncs 
cada lent progressiva té un disseny, una forma de repartir les graduacions diferent 
en funció de l’edat del usuari, la seva feina, si és miop o hipermetrop, si treballa 
amb PC o portàtil, els seus hàbits, i les seves necessitats etc.. Un progressiu no es 
diferencia d’un altre només per la seva amplitud de camps visuals, cal trobar la 
lent idònia per cada persona, i no sempre és la més cara, sinó aquella que s’ajusta 
millor a les seves necessitats en cada època de la seva vida.
Hi ha lents multifocals al mercat que estan pensades per:
Conductors: Aquells que, per feina, és passen al dia al volant i necessiten una lent 

que els ajudi a que no els enlluernin tant els llums dels cotxes de nit i unes zones 
de visió repartides de tal manera que el canvi de visió de la carretera al planell de 
conducció sigui còmode i natural.

Treballadors d’oficina: Aquells que es passen 8 hores o més asseguts en una taula 
d’oficina amb diferents punts de fixació en visió pròxima: el PC , el text o la per-
sona que puguin tenir davant de la taula, i que la visió més enllà de 2-4 metres no 
té tant de pes.

Els prèsbites joves: Aquells que tot just comencen a sentir-se incòmodes en la 
fixació en distàncies properes, però que el seu sistema visual encara té poder per 
enfocar a distàncies intermèdies, com pot ser l’ordinador.

Usuaris més digitals: Aquells que estan hores amb el mòbil o distàncies molt pro-
peres i necessiten que la zona de prop sigui fàcil de trobar només amb una caigu-
da d’ulls, sense haver de buscar-la, etc. 

Explicar/preguntar en quins moments del dia exigeixes més als teus ulls, si has 
tingut problemes d’adaptació alguna vegada, quina activitat fas repetidament, si 
practiques esport, quin... és imprescindible.
En resum, no oblidis que quan hagis de comprar uns progressius  has d’explicar 
molt bé per què els vols, no escatimis en detalls, i deixa’t assessorar per el teu op-
tometrista de confiança.

Has complert 40-45 anys?  
Ja no enfoques tan bé de prop quan llegeixes o mires al mòbil?
Et molesta quan t’apropen alguna cosa massa per llegir?

IGUALADA
Passeig Verdaguer, 102

Tel. 93 803 67 98

STA MARGARIDA DE MONTBUI
 Crta. de Valls 14
Tel. 93 804 29 04
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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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

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia, 

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 18:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

 DISSABTE 19:   PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 20:  
BAUSILI

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

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

DILLUNS 21:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 22:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 23:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 24: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIVENDRES 25:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
8 persones

• Ous 3
• Sucre 230 g
• Iogurt grec 140 g
• Oli d’oliva verge extra75 g
• Suc de llimona 75 g
• Farina de blat 230 g
• Llevat 15 g
• Mores
• Llavors de rosella (opcional)
• Melmelada d’albercoc o préssec 
(opcional)
• Ametlla mòlta 15 g

Pastís de mores i llimona

Batem els ous juntament amb el sucre en un recipient 
fons. No necessitem robot ni varetes elèctriques, amb 
una forquilla és suficient. Afegim el iogurt, el suc de 
llimona i l’oli d’oliva verge extra. Remenem per inte-
grar, però sense batre.

A continuació incloem la totalitat de la farina i el 
llevat químic. Podem tamisar la farina, però no és 
necessari si remenem amb cura i suavitat per allibe-
rar-nos dels grumolls que es puguin formar.
Aboquem la barreja en l’interior d’un motlle de 18-
20 cm de base desmotllable i cobrim amb les mores, 
prèviament empolvorades (i ben cobertes) amb una 
mica de farina. Si tenim llavors de rosella a mà, po-
dem afegir una cullerada per la superfície (opcional).
Coem el pa de pessic al forn, preescalfat a 180 º C 
amb calor amunt i avall, durant 45 minuts. Abans de 
retirar-lo vam comprovar amb una broqueta que l’in-
terior està cuit, ja que pot necessitar uns minuts més. 
Cada forn és un món.

Un cop fora del forn, deixem reposar uns minuts 
abans de treure del motllo. Com més fred estigui, més 
mantindrà la seva forma. Rematem el pa de pessic 
pinzellant la superfície amb una mica de melmelada 
d’albercoc o préssec per donar brillantor a les mores.

                         

 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

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 ·

C/ Piscinas s/n, La Torre de Claramunt (5.83 km). Tel. 93 801 18 92

Esmorzars de forquilla
(dissabte i diumenge)

 Menú diari
Tapes de carn i peix

Obert
 de dijous a 
diumenge



Marc Garcia /  
Director de la residència Colisée a Igualada

Soc de Molins de Rei. Diplomat en Fisioteràpia per la Facultat Ramon Llull i des del 
mes de març del 2019 treballo a Grup Colisée. En la meva etapa anterior a l’empresa, 
vaig ocupar el càrrec de director al centre STS Mirador de Berà, a Roda de Berà i ara 
seré el director de Colisée Igualada.

Qui és el Grup Colisée?

Grup Colisée a Espanya és una companyia centrada en 
cuidar, acompanyar i atendre les persones grans i les se-

ves famílies. Colisée promou un model d’atenció personalitzat i 
una gestió professional que tingui en compte les necessitats físi-
ques i emocionals de la gent gran per garantir que puguin seguir 
formant part de la seva comunitat. La companyia forma part d’un 
grup internacional amb més de 40 anys d’experiència en el servei 
i cura de persones grans i persones amb diferents graus de depen-
dència i compta amb una xarxa de centres residencials a França, 
Bèlgica, Espanya, Itàlia i la Xina. El grup a Espanya té un equip de 
més de 4.400 professionals, aporta més de 6.200 llits residencials 
i compta amb 59 centres residencials i centres de dia repartits per 
tota la geografia espanyola.

Aquest mes de setembre obriu una residència de gent gran a 
Igualada. Què oferiu?

Obrim una nova residència per a gent gran al número 41 del car-
rer Sant Carles, ubicada en ple centre d’Igualada, a l’antic edifici 
de la Mútua Igualadina. La nova residència, sota el nom de Coli-
sée Igualada, comptarà amb 91 places distribuïdes en un total de 
quatre plantes pensades en tot moment per cobrir les necessitats 
i desitjos de les persones grans que requereixen una  atenció per-
sonalitzada i volen viure a la residència com una perllongació del 
seu habitatge.

Amb una inversió de 7,5 milions d’euros, la nova residència dispo-
sarà d’una amplia terrassa exterior, espais amb llum natural, sales 
d’estar confortables per a trobades familiars i un servei de cuina 
interna amb menú casolà adaptat a totes les particularitats de salut 
i preferències dels residents.

Per què vàreu decidir implantar-vos a la capital de l’Anoia?

El Grup està constantment buscant oportunitats per seguir crei-
xent i implantant el seu model d’excel·lència assistencial. Creiem 
que créixer en una ciutat com Igualada és una bona oportunitat 
per tota la companyia perquè al ser un ciutat mitjana podrem im-
plementar el model local que ens caracteritza i fomenta la integra-
ció de les persones grans en el seu entorn. A més, l’administració 
d’Igualada sempre ha donat suport a la millora de la qualitat de 
vida de les seves persones grans, objectiu amb el que ens sentim 
molt identificats.  

La residència està ubicada a l’antiga Mútua Igualadina. El fet 
que estigui al centre de la ciutat és un plus?

És clar, volem formar part de la vida social de la ciutat, participar 
de l’esperit que mou a tots als igualadins i facilitar la vida a les 
famílies que ens confien els seus éssers estimats. 

A Colisée Igualada hi pot accedir qualsevol persona gran, enca-
ra que pateixi alguna malaltia? Es compta amb serveis mèdics 
i d’infermeria?

El centre disposa dels recursos estructurals i humans per oferir 
atenció a persones grans, amb dependència i també amb malalties 
cròniques. A més el centre disposa d’una Unitat de Vida Protegida 
destinada a acollir persones afectades de demència amb un model 
d’atenció especialitzat que té per objectiu garantir el benestar de 
les persones en un entorn positiu per elles i amb un programa 
d’intervenció multidisciplinari. 

És un bon moment per obrir una residència geriàtrica?

Creiem que sí, sobretot per donar a conèixer el nostre model as-
sistencial que proposa un acompanyament personalitzat, impulsa 

un programa de prevenció de complicacions relacionades amb la 
salut, incorpora un programa d’activitat física, respecta la diversi-
tat sexoafectiva i posa en marxa programes de eliminació de con-
tencions físiques, alimentació saludable i atenció a la demència i 
al deteriorament cognitiu. 

Parlem de mesures de seguretat en un moment de pandèmia en 
què les residències han estat molt qüestionades.

Ara més que mai, volem garantir una estància segura oferint un 
alt nivell de confort i la màxima comoditat als futurs usuaris i les 
seves famílies. En aquest sentit, seguint estrictament les pautes i 
recomanacions de les autoritats sanitàries, estem treballant en la 
implementació de les mesures de prevenció per tal d’evitar l’en-
trada del virus al nou equipament i garantir una obertura 100% 
segura. Així mateix, en col·laboració amb les autoritats sanitàri-
es, hem posat en marxa en un pla de contingència adaptat a les 
característiques pròpies del nou centre i en l’aprovisionament 
d’equips de protecció individual (EPIs) per a garantir la seguretat i 
el benestar dels usuaris i de les persones que treballaran en el nou 
equipament. 

Quants llocs de treball directes generarà l’empresa? 

L’obertura d’aquesta residència produirà la creació d’aproximada-
ment 65 llocs de treball directes en plena ocupació. 

Esteu tenint bona acollida?

Sí, molt bona! Des de el passat 14 de setembre estem ensenyant 
les nostres instal·lacions a famílies amb cita prèvia. Tenim moltes 
visites però esperem que siguin moltes més així que... benvinguts!  

Acostumats a les organitzacions modèliques dels darrers anys, el pandèmic darrer Onze de Setembre va semblar el paradigma de la creativitat i la improvisació. L’acte insti-
tucional de l’Ajuntament igualadí havia de ser a porta tancada pels membres del consistori i l’orador invitat va assabentar-se en arribar a la Casa de la Vila que tenia l’honor 
de ser qui hissaria  la senyera a la plaça just després del discurs del batlle, quan la coral cantava l’himne nacional.  També el preparat per l’ANC va haver d’ajustar-se. Havia 
perfectament organitzat una manifestació estàtica d’un miler de persones, amb espais definits per cadascuna i estrictes mesures de seguretat sanitària, però va haver d’aco-
modar-ho tot per la meitat d’assistents. Tantes accions en poblacions diferents va confondre a més d’un, que potser es va creure que aquell era l’acte de les cadires buides 
que organitzava Òmnium. En canvi més d’un anoienc va sorprendre’s de trobar tants veïns a la massiva  marxa de vehicles a la presó de Lledoners, on no s’havia previst per 
tanta afluència i que va comportar que alguns la volessin minimitzar dient que eren quatre gats. Moltes sorpreses i decisions de darrer moment, però una Diada viscuda 
amb l’esperit de sempre. 

“Disposem de tots els recursos 
humans i materials 

per atendre a les persones grans”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

• Àmplia Terrassa exterior
• Espais amb llum natural
•  Habitacions 

personalitzables
•  Cuina mediterrània amb 

menú adaptat a totes 
les particularitats de 
salut i preferències dels 
residents

•  Sales d’estar 
confortables per a 
trobades familiars

•  Servei de psicologia, 
fisioteràpia 
i rehabilitació

Junts cuidant 
les persones

NOVA
OBERTURA

Tlf. +34 938 048 425

COLISÉE IGUALADA
Carrer Sant Carles, 41, Igualada

igualada@colisee.es
www.colisee.es

El centre ha extremat les mesures de 
prevenció, seguretat i higiene per garantir la 
salut i seguretat de tots els usuaris i familiars

El nostre nou centre residencial  
a Igualada: excel·lència 
assistencial i personalitzada  
en un entorn de qualitat:

Estem desitjant conèixer-te i oferir-te 
una solució que s'adapti a les teves 
necessitats. Estudiarem cada cas per fer 
un pressupost personalitzat. Truca'ns:


