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FirAnoia resisteix a la Covid-19
i obre avui amb cent expositors
Automercat omplirà Cal Font de
vehicles d’ocasió i Km. Zero
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Els cotxes tornaran a ser un dels millors atractius de la fira multisectorial d’Igualada.

Diferents entitats es queden sense espai a
l’Escola de Música per poder assajar
Raons sanitàries
derivades de
la pandèmia
obliguen a
restringir l’accés
als espais de
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busca reubicació
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L’Escola Municipal de Música d’Igualada també està patint la situació derivada de la Covid-19.
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L’EDITORIAL

L

Benvinguda Fira!

es fires, com a tots els territoris del món,
són un termòmetre de la seva economia.
Diuen que en temps de dificultats, un certamen firal és quan té més sentit, perquè el
productor necessita vendre el seu gènere més que
mai. I és veritat. Amb tot, és lògic que també sigui
difícil per als expositors, doncs mostrar-se en un
espai firal comporta despeses. La situació actual
derivada de la Covid-19,
ho sabem tots, ha ocasionat una crisi que no
sabem del cert encara
quin cost exacte tindrà.
Quan s’acabin les ajudes,
els ERTO’s, les promeses
dels de sempre i els cops
a l’espatlla, s’obrirà un
escenari incert. Per això
calen ara tots els esforços per intentar que sigui el menys perillós possible. I Fira d’Igualada ha fet un gran pas endavant.
Cal felicitar la valentia i el coratge d’aquesta institució per tirar endavant una activitat que se’ns presenta en versió reduïda i agafada amb pinces, però
que es resisteix a deixar-se atrapar per la por. Per
aconseguir reduir la càrrega econòmica dels expo-

sitors, ha ofert a les empreses unes condicions excepcionals, gràcies a la col·laboració d’Ajuntament,
Diputació i Generalitat. Una molt bona idea que ha
comportat una resposta suficient, i que permetrà
veure vida comercial al Passeig Verdaguer i a Cal
Font durant els propers tres dies.
Però sense l’aposta del comerç i les empreses, FirAnoia no hagués estat
possible. Ens agrada,
i molt, veure la molt
bona resposta que ha
tingut entre els nostres anunciants l’Especial Fira 2020 que
us oferim aquesta
setmana, i, sobretot,
la voluntat de gairebé un centenar d’empreses de voler ser
presents, tot i les circumstàncies, amb el seu estand a la fira multisectorial per excel·lència de la comarca.
Aquesta setmana FirAnoia és una de les millors
notícies d’un any negre, per guardar al calaix dels
nostres pitjors malsons. Passegem per ella, gaudim-la i estimem-la.
Benvinguda Fira!

Cal felicitar la valentia i el
coratge de Fira d’Igualada, que
presenta FirAnoia en versió
reduïda, però que es resisteix a
deixar-se atrapar per la por.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

El FROB, organisme de l’estat i
màxim accionista de Bankia, ha
emès un comunicat sobre la fusió
d’aquesta entitat amb Caixa Bank
que diu: “La comissió rectora ha
pres nota de la informació rebuda, en particular de la relativa a
l’eventual creació de valor per als
accionistes i la millora de les perspectives en futures desinversions,
i ha instat a l’anàlisi detallada de
la proposta del consell d’administració de Bankia per, en els termes
legalment aplicables, fixar la seva
posició i eventual vot en la junta
general d’accionistes” i el sindicat
CCOO ha avisat “les negociacions
seran dures.”
Manuel García Castellón, jutge de

l’Audiència Nacional que instrueix el cas ‘Kitchen’, ha dictat una
interlocutòria citant com a imputat Jorge Fernández Díaz, exministre de l’interior, perquè “des del
ministeri s’hauria dirigit i coordinat tot l’operatiu, presumptament
amb la participació directa del
ministre i actuant, com a delegat
seu, el secretari d’estat de Seguretat.”
José Félix Tezanos, president del
Centre d’Investigacions Sociològiques, ha explicat per què no es
preguntava en les enquestes sobre
Joan Carles I “El CIC és un institut de caràcter científic i autònom
de manera que les instàncies polítiques no han de redactar les seves
preguntes i tampoc les seves respostes. El debat generat al voltant
de la figura del rei emèrit és típic
de la premsa groga i no interessa
en aquest moment.”
Corina Larsen, examiga de Joan
Carles I va explicar que l’avui rei
emèrit li va revelar els seus temors, abans d’abdicar, que “estava
sent objecte d’un cop d’estat intern
instat tant per la mateixa família

reial, amb la reina Sofia al capdavant, com per l’expresident del Govern Mariano Rajoy que pretenia
castrar-lo i debilitar la monarquia.”
Quim Torra, president de la Generalitat, ha dit “no convocaré eleccions pensant en el que pugui dir el
TS, sinó en el que necessiti el poble.
Ara la prioritat és la lluita contra la
pandèmia i no la lluita política i no
la ficció de que les puc convocar
abans que els jutges es pronunciïn i
després potser no pugui. Continuo
defensant que la defensa del dret
d’expressió també és una tasca de
govern.”
Pablo Iglesias, vicepresident del
govern espanyol, ha declarat que
“Hem de ser capaços d’entendre el
moment de crisi que viu la monarquia i el model d’estat que encarna.
Cal tenir la valentia i l’audàcia de
posar damunt la taula la necessitat
que Espanya avanci cap a una nova
república, que la república arribi a
la Corona. I hem de cercar un horitzó republicà que pugui representar un projecte comú per als espanyols respecte a la centralitat de la
monarquia.”
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La feina bruta
Espanya sap que Catalunya serà un país
independent, amb el reconeixement
polític dels organismes internacionals.
El dia que unes eleccions catalanes donin més de la meitat dels vots a les candidatures independentistes, això ja no
hi haurà qui ho aturi, tot i que la pandèmia ho retardarà una mica. Un 48
per cent dels catalans va votar opcions
independentistes en les últimes eleccions catalanes convocades el desembre
del 2017, no pel president català com
diu la llei sinó per les autoritats colonials espanyoles mitjançant l’article 155,
cosa que encara fa més meritori aquell
resultat. I amb una participació rècord,
per cert. Tot indica que a les pròximes
eleccions el suport a la independència superarà amb facilitat el llistó del
cinquanta per cent dels vots emesos, i
llavors ja no hi haurà argument democràtic per defensar la dependència catalana d’Espanya, i els esdeveniments
es precipitaran.
Però abans que això passi Espanya seguirà fent la feina bruta “patriòtica” en
contra de Catalunya. Espanya intenta convertir Catalunya en un solar, i
d’aquí s’originen els moviments recents
de les entitats financeres, i les pressions
discretes per fer tancar fàbriques i empreses catalanes. Espanya vol destruir
l’economia catalana, potser calculant
que com més destrueixi el teixit productiu català alguns independentistes
deixaran de ser-ho. Però això difícilment passarà, perquè la destrucció del
país perjudica independentistes i unionistes en la mateixa mesura, i aquests
últims acabaran obrint els ulls a la realitat. S’adonaran que el millor negoci
que poden fer és protegir el país on viuen, Catalunya. Espanya utilitzarà tots
els recursos en contra de Catalunya,
però hi haurà una cosa que ja no podrà
fer més, i és seguir imposant el discurs
de la por.
Mentrestant, ens hem de preparar per
anar veient més episodis de guerra bruta en contra de Catalunya. Seguirem assistint al patrocini espanyol d’episodis
contraris als interessos dels catalans.
Espanya busca convertir Catalunya en
un solar abans que es constitueixi com
a país independent. És la típica mirada
curta a la qual Espanya ens té acostumats des de sempre. L’anticatalanisme
malaltís d’Espanya perjudica en la mateixa mesura a independentistes i unionistes, i d’això cada dia més gent n’és
conscient. Per poc que un cregui en un
futur millor, sap que quan tota aquesta
guerra bruta s’acabi Catalunya començarà a recuperar-se amb rapidesa, i en
pocs anys serem al lloc que ens pertoca en el concert internacional. L’esforç
haurà valgut la pena.
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Plantem cara!

La tribuna

FRANCESC RICART

E

m prenc la llicència de recórrer al
títol (i esperit) del famós article de
Joan Solà (*) «dedicat» a les dificultats extremes del català i la necessitat
imperiosa d’afrontar el problema d’una vegada
amb la involucració del Govern i les administracions. Aquest dies se’n parla perquè Joan
Solà hauria fet 80 anys i es reediten llibres dels
seus articles. Però avui no en parlarem, de llengua, sinó de plantar cara als reptes i necessitats
que tenim.
El curs escolar? Sí, cal afrontar-lo i cuidar-lo,
sobretot. Després de l’aturada dràstica de les
escoles des de mitjan març del curs passat,
hauria estat una fatalitat no reobrir els centres aquest 2020-2021. S’ha fet bé?, s’està fent
bé l’inici del curs? Hi ha totes les garanties per
no deixar «entrar» el virus a les escoles? Ens
temem que no hi ha respostes del cent per
cent de certesa, però jo entenc que cal disposar
de tota la normalitat escolar possible perquè
aquesta generació no rebi un segon episodi de
tancada universal de centres. Això sí, col·laborem-hi tots perquè el curs escolar sigui reeixit
i no trenquem cap més «cicle natural». Ah!, i
des del primer minut agraïm i valorem la feina
«impagable» dels docents davant tanta dificultat.
I el curs polític? Com aquests anys, va començar amb la Diada de l’11S; un curs que serà
molt difícil per als interessos de l’independentisme que, a més de la dificultat extraordinària de la pandèmia en tots els àmbits, veu com
augmenten els entrebancs interns i externs: la
molt possible inhabilitació del president Torra
marca el calendari com una llosa; però també
cal apuntar la crisi de «l’univers postconvergent», amb la ruptura del PdeCat amb JuntsxCat del president Puigdemont; i les diferències

#L’enquesta
de la setmana

continuades d’aquestes formacions amb ERC,
o potser n’hauríem de dir a l’inrevés.
Ja hem fet L’11-S. Una Diada diferent. Abans
de les diades de les manifestacions increïbles,
eren jornades amb molts actes programats i
centralitzats a Barcelona i als llocs «comuns»;
també hi havia sovint episodis de franctiradors, acabats amb corredisses i detencions.
Des del 2013, però, tothom tenim al cap les
magnes demostracions del poble organitzades
per l’ANC, manifestacions «filles» de la primera, la de 2010, quan la trencadissa insofrible de
l’Estatut a càrrec del Tribunal Constitucional.
Enguany tot ha estat marcat per la Covid-19 i
L’11S no ha estat una excepció i ha hagut de fer
manifestacions amb un format i una participació molt restringida. Fer-les ja ha estat motiu
de controvèrsia, però es va decidir que calia
sortir al carrer per no interrompre allò que cal
continuar; i més encara en aquests temps de
cert baix to de l’independentisme. Catalunya
no es pot permetre una aturada tècnica tot i
els temps difícils marcats per la pandèmia. No
podem mirar cap a un altre costat. El nostre
repte ha de continuar centrat a assolir la Independència ha dit i no ens podem posar gaires
més excuses per endarrerir-ho o estroncar-ho.
El moment és difícil, ho tornem a repetir; i,
tanmateix, com ha dit més d’un, com ara Elisenda Paluzie, la presidenta de l’ANC, amb la
pandèmia ens trobem amb més arguments per
entendre la necessitat de disposar del gran RECURS que ha de ser la República catalana per
a afrontar els reptes de tota índole amb més
garantia d’èxit. «Una oportunitat», ja sé que és
un exercici retòric, però jo ho vull creure: en
un Estat espanyol endeutat, a prop de la fallida,
amb uns dèficits democràtics marcats per la
causa general contra Catalunya, amb una cor-

rupció de magnitud enorme i reial; en aquest
marc, els catalans hi hem de saber incidir per a
assolir l’objectiu.
En arribar ací, més d’un es posa les mans al cap
i bufa veient el panorama intern en què cada
dia apareixen nous «casos» de diferències entre
els partits polítics, ara mateix, centralitzades a
«resoldre la successió» del president Torra que
ha de provocar la inhabilitació del Tribunal
Suprem. Segurament no és fàcil «prendre partit», però un servidor es decanta perquè s’arribi a un acord que ens acosti a l’objectiu i no
ens «entretingui» gaire en un estadi autonòmic
sense horitzó clar. A més, hi vull afegir que
l’acord no suposi cap claudicació amb la justícia espanyola, la qual no hem de deixar de denunciar davant la ignomínia i l’atemptat contra
la llibertat d’expressió del president Torra.
Com ho afrontarem tot plegat? Plantant-t’hi
cara! És del tot necessari no perdre de vista el
camí emprès cap a la Independència i cal d’una
vegada trobar, decidir i endegar entre tots la
tan repetida estratègia comuna que transmeti
confiança a la nostra gent i ens porti a guanyar
les convocatòries electorals que vinguin, superant el percentatge vital del 50% de vots a
favor de l’independentisme: ERC, JuntsXCat,
CUP, PdeCat..., acomboiats per l’ANC, ÒC,
AMI, etc.
No és fàcil, i prou que ho sabem. Plantar-hi
cara deu voler dir això, superar el poderós
obstacle de l’Estat enemic i confrontar-nos-hi
de la manera més eficient. Preparem-nos, no
ens perdem en giragonses indesitjables, no fallem... Nosaltres no som cap «tros de quòniam»...
* Plantem cara. Article de Joan Solà publicat al
Suplement de cultura de l’Avui (28/12/ 2006).

Tens confiança en què arribarà una vacuna per a
la Covid aviat?

Sí 21,2%

3

No 78,8%

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

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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EVA GALÍ I MOLAS, Psicòloga / Àmbit Maria Corral

Renéixer emocionalment

L

a pandèmia ens ha transportat d’un tsunami
de sentiments colpidors a un «desert emo·
cional» inhòspit, que ens ha sumit en una
profunda i confusa desesma individual i col·

lectiva.
Cert és, que els canvis tan durs, sobtats i extraordina·
ris a què ens hem vist sotmesos en un breu període
temporal han desbordat els nostres recursos d’adap·
tació i supervivència a la nova realitat.
Certament, l’escenari d’una esmaperduda i desmaia·
da consciència col·lectiva davant la incertesa aclapa·
radora de la situació actual, juntament amb la vorà·
gine de canvis que albirem a l’horitzó, han afectat la
capacitat d’assimilació i de reacció per afrontar-los.
En conseqüència, ens balancegem en una inestabili·
tat psicològica i emocional, que fins i tot pot arribar a
fer trontollar el sentit de l’existència.
No obstant això, aquest nou escenari d’incertesa i
confusió ofereix reinventar-nos i reinterpretar el nos·
tre sentit vital, oportunitat que ha traspassat i tras·
passa cada cop més el pla de la «necessitat». Davant
d’una crisi humana global, el sistema immunitari
social i existencial ha d’erigir-se en protagonista del
«canvi».

És moment d’alliberar-nos de creences, temors, man·
cances… que reprimeixen la capacitat creativa i de
poder retrobar-nos amb una existència més plaent
i alhora compatible amb la nova realitat. Tanmateix,
en aquesta tasca emprenedora del propi projecte vital
esdevé una prioritat regenerar el nostre «cos» emo·
cional, que encara roman impactat per la tristor, la
melangia, l’esporuguiment, la incertesa i la desorien·
tació.
Un repte inèdit ha irromput en l’existència individual
i social, però sortosament i malgrat no ser-ne cons·
cients la capacitat d’aprenentatge de l’ésser humà es·
devé una font inesgotable i multidimensional per a la
supervivència humana, en el plànol material, funci·
onal i també espiritual. Per tant, les llavors de l’espe·
rança rauen en nosaltres mateixos i podem renéixer
emocionalment.
Les emocions positives i reconfortants per a nosal·
tres necessiten una dosi de descans mental, processos
cognitius de maduresa de l’experiència acumulada,
compartir amb l’altre, cercar o redefinir el sentit de la
vida, objectius motivadors a assolir, espurnes de joia
per al gaudi o desig de millorar la nostra realitat.
És aleshores quan podem obrir un nou espai d’in·

trospecció i de reflexió personal, oferint-nos l’opor·
tunitat de conrear la creativitat per trobar noves i
eficaces maneres de pensar, de construir, de comu·
nicar-nos, en definitiva, de viure, per atansar aquell
benestar personal que actualment es concep més
com un anhel que com una probabilitat.
Tota aquesta «empresa» creadora de nosaltres ma·
teixos serà molt més enriquidora amb la col·labo·
ració dinàmica, interactiva i compartida amb els
altres.
Les ones expansives per reinventar-nos entren en
el cicle de retroalimentació positiva constant entre
l’ens individual i el social, i a l’inrevés.
Nosaltres som els guionistes d’aquesta gran «obra»
que és la pròpia vida, en nosaltres mateixos rau es·
collir «seqüències» vitals de creativitat positiva o,
ben el contrari, de deixar-nos «seduir» per la insa·
tisfacció i la desesperança.
Cadascú de nosaltres som els únics emprenedors
del nostre projecte vital. Cada dia pot néixer una
llavor nova que doni noves alternatives, eines… per
millorar la qualitat de vida amb l’esperit de contri·
buir a l’evolució humana i social, pròpia i de l’altre i
de l’ens col·lectiu.

esteu fet un bon quòniam”.
Aquest és l’origen, indemostrat però probablement
cert, d’aquest vilipendi tintinesc que tant agrada al po·
ble català; com a mínim, tant com tan poc el fa servir.
Ja sabeu que un dels trets definitoris del català ensucrat
és mostrar un amor romàntic, cursi i embafador per
un idioma que a l’hora de la veritat amaga davant dels
forasters, no fos cas. Ara mateix m’encantaria tenir una
maquineta que comptés quantes vegades faran servir
aquesta expressió en públic durant el pròxim mes tots
aquests que ara bavegen amb la sortida del president
Torra. Que no dic que no estigui bé, alerta; però hau·
ria estat més efectiva, al meu entendre, si en comptes
d’un insult de tebeo li hagués engaltat al seu homònim
espanyol un bon farsant, comediant, filisteu o fariseu, per exemple, que s’adirien més a la realitat (més
que res perquè, com a bon exabrupte ventallonesc, no
té un significat gaire concret). En el fons, allò que ha

fet el president, i amb ell el llirisme que ens ofega, ha
estat fer palès una vegada més que el poble català es
troba molt més còmode en la fantasia, en la irrealitat,
en un món on els actes no tenen conseqüències reals,
que no pas en la dura realitat. M’hi jugaria un pèsol
que en Quim Torra, que és una persona llegida, tenia
una altra paraula al cap, molt més gruixuda, però que
en aquell lapse infinitesimal de temps que transcor·
re entre el que penses i el que dius, el mecanisme de
supervivència que tots els catalans duem incorporat li
devia fer aquestes dues observacions: 1. Vigila, nano,
que si li dius el que penses de debò prendràs mal; i 2.
Ara que ja has començat la frase, quina altra cosa li
pots dir perquè no et tanquin a la presó? I així, alehop, va sortir aquest tros de quòniam, que encara no
entenc com és que no va fer seguir d’un bon “llamp de
rellamp de contra-rellamp” que hauria fet les delícies
del catalanisme més sòmines.

PAU VIDAL, AMIC

Tros de quòniam

A

ls seminaris, on s’es·
tudia per clergue (si
és que encara queda
algú que ho faci), corre
aquella anècdota que explica l’origen
d’aquesta expressió tan pintoresca.
Com que una de les matèries que
s’hi estudien és la retòrica (que és la manera clàssi·
ca de dir ‘aprendre a parlar’, i tant de bo encara es fes
estudiar avui), sempre queia la pregunta que obliga·
va a desenvolupar un argument. “Per què creieu que
això és així i no aixà?”, podia ser l’enunciat. L’estudiant
poc aplicat engegava “Doncs perquè…”, i es quedava
encallat. En versió original, el que deia era “Dunque
quoniam…”, car quoniam és la preposició llatina per
dir perquè. I veient que l’aspirant a mossèn no se sabia
la lliçó, el professor, exasperat, replicava: “Vos si que

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

L’IGUALADA FEMENÍ HCP
L’equip d’hoquei patins femení de la ciutat torna, després de 5 anys,
a la màxima categoria, a l’OK Lliga, essent a més el segon club de
Catalunya amb més equips femenins. Diumenge debuten... Sort!.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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El futur és invertir
en el planeta.
Continuem reforçant les nostres
inversions en energies renovables,
ajudant a aturar el canvi climàtic
alhora que fomentem l’ocupació
verda i la recuperació econòmica.
Tornem a creure en el futur.

naturgy.com
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

La loteria

D

es de fa tres anys
que la loteria nacional sempre ens toca
a Catalunya. Em
refereixo a la loteria nacional/
judicial/policial espanyola que,
en forma de demandes, citacions, escorcolls o detencions de matinada, ens
pot tocar a qualsevol de nosaltres.
Sense anar més lluny, dilluns passat era jutjat a
Manresa en Jordi Pesarrodona, l’exregidor i pallasso de professió, que es va posar amb el seu
nas vermell al costat d’un agent de la Guardia
Civil que feia “plantón” a la porta del Departament d’Economia i Hisenda el 20 de setembre
del 2017.
Com que legalment no és punible posar-se un
nas de pallasso, onze dies més tard, en la jornada del referèndum de l’1 d’octubre, un escamot de piolins va irrompre al col·legi electoral
de Sant Joan de Vilatorrada on en Jordi anava
a votar, el va estomacar de valent al crit de “Tu
eres el payasete famosete?. Pues toma!”

L’endemà del tercer aniversari del
nas de pallasso, en Jordi va ser jutjat
amb una petició de pena de dos anys
d’inhabilitació i multa de 6.000 euros
El bo d’en Jordi Pesarrodona va presentar la
corresponent denúncia al jutjat de Manresa per
violència policial, adjuntant el corresponent comunicat de lesions, en contra dels agents agressors. La denúncia va ser arxivada i per resposta
“a ver si aprendeis de una p... vez” de la fiscalia,
qui es va endur una demanda judicial va ser el
propi Pesarrodona. És a dir, l’agredit. La jutgessa va arxivar el cas, però la fiscalia va obligar
a obrir-lo de nou i la casualitat –o molta mala
llet- va fer que l’endemà del tercer aniversari
del nas de pallasso, en Jordi va ser jutjat amb
una petició de pena de dos anys d’inhabilitació
i multa de 6.000 euros. Judici que està pendent
de sentència.
Ara fa just un any, que nou membres de CDR
locals eren detinguts de matinada, portats a
Madrid i ingressats a la temible presó de Soto
del Real durant quatre mesos i sense sentència
judicial. Ara estan en llibertat però tenen les
vides alterades perquè en qualsevol moment es
pot reactivar el seu cas i, si se li embeta a la fiscalia, tornar a ser empresonats. Amb dos dels
nou detinguts he compartit trobades i reunions,
però la fatídica loteria judicial/nacional els ha
tocat a ells, com em podia haver tocat a mi perquè comparteixo amb ells el delicte de pensar.
També hi ha un loteria nacional bona. És la que
els toca a ells. Per exemple, Pedro Sánchez va
cometre un delicte electoral quan era candidat i
li va caure una multa de 500 euros. En canvi al
president Quim Torra per una pancarta, sense
ser candidat, li pot caure una inhabilitació de
18 mesos i una multa de 30.000 euros.
O què dir del Borbó, al qual la fiscalia demana
sigui arxivada la causa per les comissions il·legals de l’AVE a la Meca i els fraus a Hisenda.
Als Borbons sempre els toca la loteria bona... i
tantes vegades com ho necessiten.
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Els copilots

F

a dos mesos i encara no
me’n sé avenir. La pèrdua sobtada d’un amic et
deixa astorat, sense esma,
no saps com omplir el buit que
ha deixat la seva absència. Amb
el Josep ens coneixíem des de la
nostra primera joventut i junts vàrem compartir moltes il·lusions personals i sobre el futur del
país. Encara que després les nostres vides varen
prendre camins diferents, mai no vàrem deixar de
trobar-nos. L’amistat va estar sempre per damunt
de qualsevol diferència.
El Josep (el “senyor Poca”, com li dèiem en broma) era una d’aquelles persones íntegres, conseqüents. Després
de la família el seu
objectiu primordial era el servei al
país. I ho va fer a
través de la política i de la cultura.
El seu nom no apareixia a la premsa,
potser només quan
havia de presentar
algun llibre, ja que
la seva activitat laboral era l’edició.
No era un polític
de primera fila,
però el trobaves
col·laborant amb ells sempre que això suposés un
avenç per a la llibertat del país. Els polítics eren
la punta de l’iceberg, però a sota hi havia la feina, dura i constant, que feia amb determinació i
il·lusió.
El nostre país té la sort de comptar amb moltes
persones com el Josep Poca. Gent que calladament treballa, amb plena consciència de la importància de la seva labor. Són els que formen la
xarxa social que manté viu aquest país amb un
treball sovint anònim i per tant, també sovint ignorat. No pretenen els afalacs del poder ni tenen
altra ambició que la voluntat de servei a una cau-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

sa que mereix tota la dedicació.
Per això és intolerable que aquests esforços es vegin minvats per les disputes mesquines dels que
pretenen posicionar-se en el poder. Els que hi
han posat el coll i han arriscat la seva llibertat es
troben astorats, decebuts, perduts. Ho comprovem aquests dies, quan farà tres anys d’aquell mes
d’octubre del 2017, amarat d’il·lusió col·lectiva en
què crèiem tenir la llibertat a tocar de les mans i
per aconseguir-la estàvem disposats a tot.
No és la repressió ferotge d’un estat cruel i venjatiu allò que indigna els lluitadors que varen fer
possible el referèndum de l’1-O. És la divisió i les
lluites internes dels que es diuen independentistes allò que ha portat a la decepció i la indignació. Amb unitat
podríem fer front a
un enemic que te la
força, però res més
que això. I la força
bruta no és suficient per fer callar les
boques d’un poble
que clama per la llibertat.
Per això el Josep (i
tants d’altres com
ell) estava decebut
i indignat per la
mesquinesa i manca de visió política
dels que havien de
portar Catalunya a la independència. No suportava el trist espectacle d’uns voltors que es barallen
per les restes d’un cadàver.
Però no tot està perdut. El poble que ha lluitat
i s’ha il·lusionat no defalleix en les seves aspiracions, encara que sap que no les assolirà de manera immediata. Quan els que tenen el poder a
les mans proposin un full de ruta consensuat, els
copilots seguirem i tornarem a il·lusionar-nos per
assolir aquella anhelada llibertat que tants esforços i sofriments ha comportat. Aleshores ho celebrarem i brindarem a la memòria dels copilots
que ja no hi són però varen fer-ho possible.

Divendres, 25 de setembre de 2020

|

7

8

|

Divendres, 25 de setembre de 2020

Igualada
El NO de Vilanova provoca una situació crítica en ple debat
sobre el futur del sòl industrial de la Conca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l procés participatiu
del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena (PDUAECO), que s’ha
impulsat teòricament amb el
consens dels set ajuntaments
del territori amb la intenció de
cercar sòl industrial de gran
format per les “nombroses”
demandes de grans empreses,
ha passat de fer-se virtualment
en sessions d’escassa -o nul·laaudiència, a debatre’s a les xarxes socials i ocasionar un veritable ball de bastons.
El NO de Vilanova del Camí
a la proposta de crear sòl industrial a la zona de l’entorn

El govern d’Òdena
alerta que no comparteix la idea de dotar a
l’entorn de l’aeròdrom
de sòl industrial de
gran format, i el PSC
torna a defensar Can
Morera

AIXÍ ESTAN ACTUALMENT LES TRES PROPOSTES
DEL PLA DIRECTOR DE LA CONCA
On hi ha previst sòl industrial,
sòl d’usos públics i què es manté?
AERÒDROM

de Can Titó, malgrat mesos
enrere haver-hi donat llum
verda davant la Generalitat,
-tal i com han explicat aquesta
setmana des del departament
de Territori- ha estat l’espoleta
d’una situació que beneficia
als col·lectius que demanen
l’aturada del Pla Director.

Nombre d’hectàrees industrials,
d’ús públic i quines es mantenen, i percentatge sobre el total, en cada proposta
		Industrial
Ús Públic
CAN MORERA		
0		
0
AERÒDROM
130 28%
54 12%
IGUAL-JORBA
52 38%
25 18%
VILANOVA SUD 71 16%
125 29%

Es mantenen
356 100%
274 60%
61 44%
241 55%

IGUALADA-JORBA

Industrial: sòl d’activitat econòmica, inclou vials i parcel.les privades.
Ús Públic: vials, camins, zones verdes, equipaments públics i protecció
del paisatge.
Es mantenen: activitat rural existent, sòl urbà existent.

VILANOVA SUD

IGUALADA |
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Raquel Serra, gerent de la Mancomunitat de la Conca d`Òdena (MICOD)

“En cap cas es vol construir un macropolígon a la Conca”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

U

na de les persones
que millor coneixen
el contingut del Pla
Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca
d’Òdena (PDUAECO) és la
coordinadora de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
(MICOD), l’entitat supramunicipal que formen els set ajuntaments i que presideix l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells.
Per mirar de posar negre sobre
blanc, hem parlat amb ella per
a trobar respostes a preguntes
habituals que es fan els nostres
lectors, i que sovint es veuen
també a les xarxes socials.
Què es vol fer, des de la
MICOD, amb el Pla Director.
Quin model territorial i de
creixement volen?
Apostem per un model de
desenvolupament territorial
basat en la convivència i l’equilibri entre la tradició i la innovació i basat en la inclusió. Volem un model territorial que
permeti la generació d’oportunitats per als nostres veïns i veïnes. Alhora, creiem en la compatibilització del sòl d’activitat
econòmica amb la preservació
del territori i la infraestructura verda. Volem riquesa econòmica per al nostre territori,
però sense això vulgui dir que
hem de renunciar a la riquesa
natural que ens envolta.
De la mateixa manera, per tal
de desenvolupar un model territorial competitiu, apostem
per plantejar l’urbanisme des
d’un punt de vista supramunicipal, des del consens i la
unitat de tots els ajuntaments
de la Conca. El PDU estableix

un nou model de governança,
aprofitant els sòls més òptims
més enllà dels termes municipals per beneficiar el conjunt
del territori, aquesta és la nova
filosofia que representa aquest
instrument que és la Mancomunitat.
Finalment, creiem que aquest
model territorial ha de ser fruit
de la co-creació, entre ciutadania, entitats del teixit social
i empresarial i les administracions.
Volem treballar en un model
econòmic de creixement que
permeti la generació de noves
oportunitats i que, alhora o se
centri en els valors i els reptes
del segle XXI: el desenvolupament sostenible, la modernitat,
la inclusió i les noves necessitats industrials, sempre enfocats en el foment d’una nova
centralitat de la Conca d’Òdena. En aquest sentit, apostem
per un creixement econòmic
on convisquin el comerç i els
serveis locals, el coneixement
i la recerca (a partir del Campus de Ciències de la Salut), el
nostre sector primari dedicat a
l’agricultura i ramaderia i, també, un sector industrial, modern i sostenible.
De debò cal construir un macropolígon?
No es vol construir cap macropolígon, en cap cas. El nou
PDUAECO proposa que el
67% (931,95ha) dels terrenys
estudiats mantinguin la seva
condició actual, principalment
de sol agrícola. Només una
part reduïda de l’àmbit d’estudi del PDU, el 18% (253 ha),
es proposa transformar per
implantar activitat econòmica.
El 15% dels terrenys (204ha)

prioritzant un tipus d’indústria
que aporti valor afegit.

Raquel Serra, coordinadora de la MICOD.

“Les naus que actualment hi ha buides a la
Conca d’Òdena compten amb unes parcel·les
molt petites que no
permeten que cap activitat econòmica sòlida
s’hi pugui desenvolupar
adequadament”
serien espais lliures d’ús públic
podran tenir diferents funcions, com a protecció ambiental
i paisatgística, millorar la xarxa
de camins existents, zones verdes i equipaments públics.
Es vol impulsar un model de
desenvolupament del sòl que
vetlli per l’equilibri territorial,
aprofiti al màxim les oportunitats de creixement del territori
alhora que garanteixi els espais
verds, l’activitat rural existent,
els serveis públics i la qualitat
de vida dels habitants de la
Conca d’Òdena. En aquest sentit, el nou Pla Director, respecte
el planejament vigent, proposa
reduir en un 30% la superfície

destinada a sectors d’activitat
econòmica.
Es diu molt que la Conca té
polígons buits i que ja hi ha
prou sòl...
Les naus que actualment hi
ha buides a la Conca d’Òdena
compten amb unes parcel·les
molt petites que no permeten
que cap activitat econòmica
sòlida s’hi pugui desenvolupar adequadament. Per tal de
reactivar-les, només es poden
plantejar si aquestes naus poden utilitzar-se com a satèl·lits
d’una instal·lació més ben desenvolupada i connectada, que
és el que pretén aquest PDU.
I si s’urbanitza i després no ve
cap empresa?
El desenvolupament previst
al PDU anirà sota demanda.
Això vol dir que s’activarà un
cop s’hagi trobat una empresa
interessada, la qual es comprometrà a establir-se al territori participant directament al
desenvolupament del projecte.
Això vol dir que el projecte es
faria només si fos necessari,
per fases, respectant l’entorn i

I l’agricultura? Què passa
amb el sòl que ara també és
una activitat econòmica, la de
la pagesia?
Evidentment, els espais agrícoles que finalment formin part
d’un sector d’activitat econòmica deixaran de ser productius
des d’un punt de vista agrícola.
En canvi, però, començaran a
ser productius des d’una altra
vessant i contribuiran amb força a la dinamització econòmica
de la Conca.
D’altra banda, cal pensar també que la superfície agrícola
que es transformi suposarà una
proporció reduïda respecte el
conjunt de l’activitat agrícola
de la Conca.
S’ha dit que el Pla Director
de la Conca hauria d’esperar
a que s’aprovés el Pla Parcial
Territorial del Penedès. No és
així?
El PDU es tramita en coherència amb les disposicions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals actualment
vigent. Els estudis previs del
Pla Territorial Parcial del Penedès, actualment en redacció,
també van en la línia del PDU.
La tramitació dels dos plans
(PDUAECO i PTPPenedès) és
independent.
El Document d’avanç del Pla
Territorial del Penedès, que
substituirà l’anterior, està en
plena sintonia amb el que planteja el PDUAECO, per la qual
cosa no està en cap mena de
contradicció. L’aprovació d’un
no esta vinculat amb l’aprovació de l’altre. Són processos independents no vinculats.

El nou sistema “Air k are”
per estufes de pèl.let o fusta
En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la
qualitat de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR: ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits
insectes.
• IONITZADOR: elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net www.frabel.net

10

| IGUALADA

Divendres, 25 de setembre de 2020

Demà, manifestació
contra el Pla Director

Òdena avisa que no li agrada sòl de
gran format a l’aeròdrom

REDACCIÓ / LA VEU

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

n plena fase II del pro·
cés participatiu del Pla
Director
Urbanístic
d’Activitat Econòmica de la
Conca d’Òdena, les entitats
Salvem Can Titó, Per la Con·
ca i Unió de Pagesos han or·
ganitzat, per demà dissabte 26
de setembre, “Planta’t per la
Conca” per reivindicar la ne·
cessitat d’un model de creixe·
ment diferent del proposat pel
pla i demanar la seva retirada.
La manifestació tindrà lloc a
partir de les 12 del migdia a la
rotonda de “La Masia”, entre
tres dels municipis de la Con·
ca d’Òdena: Igualada, Vilano·
va del Camí i Òdena.
La convocatòria consistirà en
un acte d’aproximadament
una hora, en el qual es durà a
terme la lectura d’un manifest,
que s’acompanyarà de música
en directe amb els grups locals
“La Séptima Trastada” i “El pa
de cada dia”. També comptarà
amb un mestre de cerimònies
per amenitzar la trobada.

L
En un primer moment, la
trobada pretenia ser una mo·
bilització que s’iniciés des de
tres punts diferents dels mu·
nicipis i confluís a la rotonda
però, a causa de les normes de
protecció civil derivades de la
Covid-19, serà un acte estàtic.
Els voluntaris de les entitats
vetllaran en tot moment pel
compliment de les normes de
seguretat durant l’acte. Una
hora abans, la policia tallarà
la circulació de les quatre vies
d’accés a la rotonda.

‘aparició de l’entorn de
l’aeròdrom com a clar
candidat a acollir més
sòl industrial a la Conca ha
provocat una ràpida reacció del
PSC local, defensor a ultrança
de Can Morera, i també del go·
vern odenenc, que avisa que no
està d’acord amb el sòl de gran
format en aquest espai, tot afir·
mant que el desenvolupament
es faria seguint tres principis:
1. Protegir el creixement resi·
dencial del nucli de Pla d’Òdena
cap a l’autovia A2.
2. La possible nova zona d’ac·
tivitat econòmica, al voltant de
la pista de l’aeròdrom, quedaria
allunyada de les zones d’habi·
tatges del Pla d’Òdena.
3. Prioritzar que el tipus d’in·
dústries que es podrien instal·
lar a la zona siguin aquelles que
aportin un alt valor afegit, gene·
rant llocs de treball de qualitat
vinculats a un tipus d’activitat
lligada a l’aeronàutica i noves
tecnologies.
Per últim, el desenvolupament

Maria Sayavera, alcaldessa: “Per a nosaltres
l’alternativa a Can Morera NO és l’aeròdrom
ni el Pla d’Oranies”
de la zona es faria “només si hi
hagués una demanda real”, es
faria per fases, no urbanitzant
tota la zona de cop i amb un
creixement sostenible, respec·
tant l’entorn natural, protegint
el Pla d’Oranies i els camins i
les zones de passeig existents a
Òdena”.
El PSC, amb Can Morera
Per la seva banda, el regidor
i exalcalde Francisco Guisa·
do (PSC) ha insistit que “Can
Morera és l’únic sector viable
per desenvolupar un projecte
tecnològic que permeti liderar
la transformació digital i ubi·
qui la Conca al mapa a escala
internacional”. Entre d’altres
factors, afirma que “és l’àmbit
que redueix al màxim l’afectació
veïnal, té poc impacte natural,

crearà llocs de treball de quali·
tat, atraurà altres empreses del
sector tecnològic i teixit social i,
a més, és l’únic que té la capa·
citat d’oferir les grans parcel·les
requerides”. Per al socialista “el
pla d’Oranies, en el sector de
l’aeròdrom i que s’està erigint
com a alternativa, és un sòl
que està especialment protegit i
no pot quedar hipotecat per la
construcció d’un polígon”.
L’alcaldessa Maria Sayavera, ha
indicat que “ens sorprèn el canvi
de viratge del PSC Òdena sobre
la qüestió aeròdrom, ja que la
pastilla de sòl de la zona ja hi era
sobre la taula quan Guisado era
alcalde i llavors no la va qüestio·
nar. Per a nosaltres, l’alternativa
a Can Morera NO és l’aeròdrom
ni el Pla d’Oranies. El govern
no creu en aquestes peces grans
que es plantejaven a Can More·
ra. Hem d’estudiar bé quin ha
de ser el desenvolupament de
sòl del municipi, sobretot en la
zona de l’aeròdrom. Tenim un
Pla Director Aeroportuari en
marxa, més enllà del PDUAE·
CO, en què Òdena té molt a dir”.

Poble Actiu demana aturar la planificació de “macropolígons”
REDACCIÓ / LA VEU

P

oble Actiu, el col·lectiu
igualadí vinculat a la
CUP, referma el seu po·
sicionament “en contra de cons·
truir nous macropolígons in·
dustrials a l’Anoia”, proposat en
el Pla Director d’Activitats Eco·
nòmiques de la Conca d’Òde·
na, arran del “rebuig social a la
urbanització de Can Titó”. Com
havien exposat en el programa
electoral, rebutgen la planifica·
ció de sòl industrial a Can Mo·

rera, Can Titó, Sant Jaume de
Sesoliveres o en qualsevol altres
espai de la comarca i reclamen
un debat profund: “el problema
no és on, sinó perquè hem de
construir nous macropolígons
industrials”.
Consideren que el debat no
hauria de centrar-se en la ubica·
ció del macropolígon industrial,
fet que ha creat molt rebuig a
Can Morera i Can Titó, sinó en
el model territorial, econòmic i
urbanístic de la comarca, i ar·
gumenten el seu rebuig en tres

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

motius.
En primer lloc, perquè la Conca
ja disposa de suficient sòl indus·
trial en els polígons existents
per l’ampliació de les indústries
existents i per l’acollida de noves
indústries. Afirmen que hi ha
molt sòl industrial disponible al
polígon de Montbui, totalment
buit, o amb suficient espai als
d’Òdena, la Pobla i Vilanova.
En segon lloc, recelen de basar
la planificació industrial del
territori en l’arribada d’empre·
ses multinacionals, bàsicament
del sector logístic, que generen
pocs llocs de treball i afecten
grans extensions de territori,
enlloc de fomentar el teixit em·
presarial amb alt valor afegit.
En darrer lloc, reclamen una
planificació urbanística pen·
sada per afrontar l’emergència
climàtica, que no planifiqui zo·
nes industrials allunyades de les

Trobada amb els veïns de Sesoliveres. / PA

residencials perquè comporta
un augment dels desplaçaments
en vehicle privat i, per tant, de la
contaminació.
Reunió amb l’associació veïnal
de St. Jaume Sesoliveres
Seguint amb la ronda de reuni·
ons amb entitats veïnals, Poble
Actiu es reuní el 18 de setembre
amb l’associació veïnal del bar·
ri de Sant Jaume de Sesoliveres.
La manca de neteja, l’estat dels
carrers, l’incivisme, els proble·
mes de seguretat, el repte del

reciclatge, el transport públic o
la il·luminació dels carrers foren
alguns dels problemes exposats.
Les dues parts es van compro·
metre a mantenir converses
per veure com es resolen les
problemàtiques del barri. Així
mateix, Poble Actiu va exposar
que s’oposa a la construcció del
macropolígon que preveu pla·
nificar sòl industrial al lateral
de l’autovia A2 propera al barri
i que podria representar clars
perjudicis de sorolls, olors i
trànsit pels veïns del barri.

Iuris Trivium Advocats

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Necessita:
Gestor/a
administrativa

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

Interessats fer arribar CV a:
iuristrivium7@gmail.com
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ERC insisteix en que Igualada porta La UEA, irritada amb el
“una dècada de política de pa i circ” silenci de Madrid sobre
la pròrroga dels ERTO’s
REDACCIÓ / LA VEU

E

l portaveu d’ERC a
Igualada, el regidor
Enric Conill, ha fet
aquesta setmana un crit d’alerta davant la situació actual que
està vivint Igualada i consideren que “els igualadins patirem més la crisi derivada de la
covid-19” com a conseqüència
“dels 10 anys d’immobilisme
polític i inexistència de planificació del govern municipal”.
Els republicans expliquen que
“Igualada és la ciutat mitjana
on menys recursos s’han destinat a serveis socials”.
Conill considera que la ciutat
pateix “greus problemes en
habitatge, comerç, neteja, reciclatge i promoció econòmica”
i que els darrers deu anys de
polítiques de “pa i circ” sense “cap tipus de planificació”
suposaran que els igualadins
“patirem molt més aquesta
nova crisi”. Segons els republicans, el govern ha “malbaratat” 10 anys de mandat i que
no s’ha “planificat la ciutat
més enllà del fum, les festes i
festetes” però alhora recorden
que “els impostos no han parat
de créixer, no s’han millorat
els serveis, no s’ha fet res en
habitatge, el petit comerç està
ofegat, els índexs de reciclatge
són nefastos i el POUM, que
és el GPS de la ciutat, no s’ha

REDACCIÓ / LA VEU

L
ni començat a fer”. Conill ha
afirmat que “no s’han fet els
canvis estructurals que la ciutat necessita per ser atractiva
com a territori” i considera
que s’arrosseguen “10 anys
de fum sense projecte de ciutat, sense planificació i sense
encarar els reptes que teníem
com a ciutat. I ara, amb aquesta nova crisi, els igualadins
ho patirem molt més que a la
resta del territori”. El cap de
l’oposició també ha recordat
que “Igualada és la ciutat mitjana on menys recursos s’han
destinat a serveis socials”.
El portaveu del grup republicà
i cap de l’oposició ha lamentat
“l’immobilisme permanent
de l’alcalde per fer front als
problemes” i la “nul·la capacitat demostrada per fer canvis
substancials i útils per millo-

rar la vida de la gent”. Conill
ha demanat que “d’una vegada
per totes l’equip de govern faci
uns pressupostos adient als
reptes de la ciutat basats en la
rehabilitació de pisos a canvi
de lloguer accessible, impostos justos i progressius, un
pla de rescat del comerç local,
un nou POUM i amb un augment significatiu de la despesa
en serveis socials per fer front
a les creixents necessitats de
la ciutadania provocades, en
part, per la COVID-19”.
Finalment Conill ha demanat
al govern que “es posi a fer els
deures d’una vegada” i afronti
els “reptes de present i futur
que tenim” perquè sinó “el govern estarà hipotecant el futur
de la ciutat i els igualadins i
igualadines tornarem a perdre
un altre tren”.

a Unió Empresarial de
l’Anoia vol mostrar la
“preocupació i inquietud” davant el fet que a pocs
dies que finalitzi el mes de
setembre, “encara no se sap
quin és el futur dels ERTOs
ni el futur d’altres mesures
possibles que ajudin a les empreses superar els efectes de la
pandèmia. Per això, instem
a l’executiu central, solucions
ràpides i àgils davant la imminència i urgència d’aquest fet”.
El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, afirma que “Mentre
duri la crisi, s’han de mantenir els ERTOs. Hem de garantir l’ocupació per a tots els
treballadors i treballadores i
salvar les empreses. No pot ser
que encara no sapiguem quin
és el futur dels ERTO”.
Una altra de les peticions reiterades que es fan des de la
UEA és la manca de solucions i resposta respecte a quina
situació queden els treballadors que no puguin accedir
al seu lloc de feina per tenir
cura dels seus fills i filles, per
quarantena, encara no hagin
donat positiu. L’Estat ha de
donar solució a totes aquestes

casuístiques. Nosaltres, a la
comarca de l’Anoia, ja ho vam
experimentar pel confinament
perimetral i la solució va arribar 5 mesos tard. No podem
tornar a passar per això. Les
empreses no poden rebre més
cops i els treballadors i treballadores no poden tornar a
quedar desemparats”.

Ampliació de l’ERTO
al personal
administratiu de
Punto Blanco
La crisi de la Covid-19 ha
afectat a moltes empreses
de la comarca. Així, l’empresa igualadina Punto
Blanco ha ampliat l’ERTO
al personal administratiu
de la companyia. En aquest
cas, la mesura afectarà en
una rebaixa de l’horari laboral i hi haurà una trentena de persones afectades
per la mesura.
Més de la meitat de les empreses enquestades recentment per la UEA s’havien
acollit a un ERTO, una mesura que impulsada pel govern espanyol. Han afectat
a més de 10.000 treballadors anoiencs.
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La Policia Local
Som-hi presenta 32 esmenes al Pla
enxampa in fraganti un de Mobilitat per fomentar carrils
grup expert en furts
bici i zones de vianants
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte, a les
12:45h, la Policia local d’Igualada va interceptar un grup organitzat,
format per tres homes multireincidents, i especialitzat en
furts, que es dedica a cometre
aquesta mena de fets delictius
desplaçant-se a diferents poblacions. Aquests tres individus acabaven de sostraure
una bossa de mà a una veïna
d’Igualada en un supermercat
de la capital de l’Anoia i un
agent fora de servei que en va
presenciar la fugida va alertar

el cap de torn i el va informar
del model i matrícula del vehicle en què viatjaven. El vehicle
va ser ràpidament localitzat
per una patrulla de la Policia
Local a la zona d’aparcament
del Col·legi Dolors Martí.
Un cop interceptats, es van
obrir diligències als tres individus per dos delictes de furts
i estafa bancària i es va procedir a la detenció d’un d’ells. A
més, al conductor del turisme
amb què van intentar fugir del
lloc se li va obrir diligències
per un delicte contra la seguretat viària, ja que no disposava de permís de conduir.

Formació en coeducació
a l’equip de La Gaspar

REDACCIÓ / LA VEU

A

bans de l’inici de les
classes, el professorat
i PAS de La Gaspar
ha realitzat una formació en
matèria de coeducació per encarar el nou curs.
La formació, dissenyada i impartida per Dones amb Empenta, ha estat de caràcter
inicial. La primera part ha
tingut com a objectiu conèixer
la diversitat de gènere i sexu-

al i identificar els estereotips
i el binarisme que regeixen el
nostre comportament social.
La segona part, dirigida a
adquirir recursos, ens ha introduït en què significa una
escola coeducativa, la importància de l’ús d’un llenguatge
inclusiu, i la necessitat d’implicar a tot l’equip en l’ús d’un
llenguatge no androcèntric i
en la incorporació d’un mínim del 50% de referències
dones a l’aula.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES
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E

l
grup
municipal
d’Igualada Som-hi (PSC
- Comuns - Igualada
Oberta) ha presentat 32 esmenes a la redacció del nou Pla de
Mobilitat, englobades en quatre
grans àmbits: carrils bici, eixos
de vianants, ordenació de trànsit i aparcament i millor transport públic.
El portaveu Jordi Cuadras, explica que “és essencial que el
nou Pla de Mobilitat incorpori
criteris de mobilitat verda i representi un salt endavant de la
ciutat en aquest àmbit per lluitar contra l’emergència climàtica. La proposta inicial del Pla
de Mobilitat que es va posar a
debat era del tot insuficient i
molt poc atrevida, per això hem
redactat i aportat aquestes 32
esmenes. Demanem un canvi
de concepció al govern de la
ciutat”.
Bici i vianants
En l’àmbit de carrils bici, Igualada Som-hi lamenta que el
govern de Marc Castells no
n’hagi construït cap en 8 anys
i considera necessari planificar
una xarxa de carrils bici que
connecti les principals zones de
la ciutat amb especial atenció
a les escoles i els equipaments
concorreguts com els culturals
i els esportius. També proposa
una xarxa de carrils bici que
connectin els municipis de la
Conca d’Òdena i instal·lar aparcaments segurs de bicicletes BiciBox en espais com l’estació de
tren i autobusos.
Pel que fa a les zones de vianants, Igualada Som-hi consi-

dera que cal impulsar la creació
definitiva d’una gran illa pacificada al centre de la ciutat amb
actuacions al carrer d’Òdena i
Sant Pau, a més de la conversió
en plataforma única de carrers
com la Virtut, Galícia, la Torre
o Vida amb accés restringit només als veïns. Als barris també proposa establir nous eixos
comercials i de vianants com
al carrer Masquefa, al carrer
Pau Muntadas o a l’avinguda
de la Verge de la Pietat i crear
la xarxa “Camí segur a l’escola”
perquè els infants agafin hàbits
saludables i s’evitin les saturacions de cotxes a les hores puntes
davant els centres.
En les esmenes presentades
també es proposa resoldre les
dificultats de mobilitat a peu
nord-sud d’Igualada amb la
construcció d’una rampa mecànica al carrer Lleida i a l’avinguda Balmes per garantir la connexió entre Set Camins i Poble
Sec amb el centre.
Trànsit i transport públic
Igualada Som-hi també demana resoldre problemes històrics
del trànsit en diferents zones de
la ciutat amb actuacions com

construir una gran rotonda a la
cruïlla del Mirasol on hi coincideixen fins a cinc carrers i
soterrar el pas a nivell del tren
a l’avinguda de Montserrat. Un
altre punt que es proposa és
la modificació de l’enllaç amb
l’autovia A-2 perquè s’hi pugui
accedir directament des de la
rotonda del carrer del Doctor
Pasteur, unir els carrers Calaf
i Capellades en línia recta darrere la Sagrada Família, ampliar el carrer d’Òdena abans
d’arribar al Passeig i impulsar
cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics i punts de càrrega públics. També proposa que
l’aparcament soterrat de l’Hospital absorbeixi la necessitat
d’aparcament de la zona de bars
i restaurants de les avingudes
dels Països Catalans i Europa.
En l’àmbit del transport públic,
Igualada Som-hi demana ampliar la freqüència a 20 minuts
dels autobusos el dissabte al
matí per facilitar les compres,
renombrar les línies amb números per garantir una correcta identificació i informar dels
temps de les expedicions en
pantalles LED a les parades i a
Google Maps.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Els regidors de Som-hi Quim Roca, Jordi Cuadra i Irene Gil.

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries,
pisos, pàrquings, oficies,
locals comercials, empreses,
escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /
93 116 05 56

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

IGUALADA |

Divendres, 25 de setembre de 2020

Nova oferta formativa presencial i online de la
Unió Empresarial de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

U

n dels eixos vertebrals
de la Unió Empresarial de l’Anoia és la seva
aposta per a la formació. En
aquest sentit, la UEA arrenca
aquest mes de setembre amb
tot un seguit de cursos online i
presencials per realitzar durant
aquesta tardor, tant per a treballadors i treballadores, professionals, directius i directives,
entre altres. Tenint en compte
les circumstàncies actuals generades per la pandèmia del coro-

navirus, tots els cursos presencials s’impartiran amb totes les
mesures de seguretat, distància
i higiene, necessàries per als i
les alumnes.
Formació subvencionada
Entre aquests cursos es troben
els de formació subvencionada,
adreçada prioritàriament per
a treballadors i treballadores
en actiu. Les persones en situació d’atur es podran apuntar
en llista d’espera i cobriran les
places disponibles. Les places
s’atorgaran per rigorós ordre

Recepció als millors
alumnes de la Selectivitat

L’alcalde, Marc Castells, i la regidora d’Ensenyament, Marisa Vila, reben els 3 estudiants
igualadins que han obtingut
millors qualificacions a la Selectivitat: Maria Claramunt
Clotet, 9,6 (INS Pere Vives

Vich), Marta Cahner Riba,
9,6 (Institut Joan Mercader) i
Enric Fernàndez Salgado, 9,4
(E. Pia). Els han transmès la
felicitació pel seu treball i els
han encoratjat a mantenir
l’esforç en la seva nova etapa.

d’inscripció. En aquests cursos
de formació subvencionada, es
pot escollir la modalitat online
o presencial. L’oferta formativa
d’aquest tipus de formació és la
següent: “Qualitat en el servei”,
“Nòmines i Seguretat Social
nivell avançat”, “Eines de coaching nivell 2” i “Comptabilitat
avançada”.
Formació executiva i especialitzada, presencial i online
L’altre tipus de formació que
presenta la UEA és l’executiva i
especialitzada, amb possibilitat
de bonificació.
L’oferta formativa es divideix en
presencial i online. Presencial és
la següent: curs sobre la “Gestió
de Conflictes” (20h), una formació que et permetrà identificar les situacions susceptibles
de generar conflicte en l’àmbit
professional, empresarial i personal. Analitzar els factors generadors de conflicte i aplicar
eines eficaces de resolució de
conflicte. El curs sobre “Com
abordar la transformació digital a la pime” (9h), un curs que
et facilitarà els coneixements
bàsics de l’estat actual de la tecnologia i aportar un espai de
reflexió estratègica perquè les
persones participants puguin
dissenyar un full de ruta de
transformació digital, aplicable
en el seu dia a dia.
Un altre dels cursos de formació executiva i especialitzada és

el de “Finances, costos i pressupostos per a no financers”
(20h), un curs adreçat a petites
empreses i que introduirà conceptes econòmics i financers
per poder controlar millor els
negocis. Curs sobre la “Creació d’Equips d’Alt Rendiment
(EAR)” amb la certificació
d’EADA (12h), curs que ajudarà a aconseguir l’habilitat
per treballar en equip i a dirigir
amb eficàcia. I el curs de “Power
BI” (16h), un curs per conèixer
a fons Microsoft Power BI, una
eina per visualitzar i compartir
dades i informació de l’empresa.
També des de la UEA s’ofereix
tot un seguit de cursos online
com el curs de “Gestió de l’estrès en el teletreball”, (6h) una
formació per conèixer les eines
bàsiques per fer front a l’estrès.
Un altre dels cursos online que
s’ofereixen des de la UEA és el
de “La gestió de la confiança
emocional post COVID-19”,
un curs que donarà les eines de
gestió emocional per tal que els
i les professionals facin servir
els seus recursos per aconseguir
equilibri i calma amb la nova
etapa. I per últim, “Com donar
feedback eficient”(10h), un curs
per millorar la nostra capacitat
de comunicar-nos amb els altres i per dir com estan fent les
coses sense criticar. Uns fonaments crucials per tenir un bon
lideratge i per tenir equips units
i motivats.
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Tallers gratuïts al
Centre Montserrat
sobre treballs manuals
decoratius
i el jo interior
Al Casal Cívic Montserrat
faran un taller de Treballs
manuals decoratius on aprendrem, amb diversos materials,
a transformar i crear objectes
decoratius, utilitzant diferents
tècniques com: decoupage,
pintura de guix, estampació,
etc. Del 7 d’octubre al 16 de
desembre, els dimecres de 10
a 12h. L’activitat és a càrrec de
Rosa Vilamajor i és gratuïta
amb un cost de 10€ pel material.
També es farà un taller per
aprendre a connectar amb el
nostre jo interior. Es treballarà
la respiració, el moviment i la
consciència del propi cos per
a calmar la ment i relaxar-nos,
i també a través de meditació
guiada amb visualitzacions i
música treballarem com retrobar-se i connectar amb nosaltres mateixos.
Del 8 d’octubre al 17 de desembre, els dijous de 19 a 20h.
L’activitat és a càrrec de Esther
Segués i el cost de l’activitat és
gratuït.
Inscripcions
Les persones interessades
poden trucar per telèfon per
fer la inscripció, de dilluns
a divendres de 10 a 13h i de
dilluns a dimecres de 16 a
18h. c/ Orquídies, 7 Igualada, tel. 938043661.
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Dues activitats d’Igualada Comerç per la
Setmana Europea de l’Esport
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç seguint
amb l’objectiu d’impli·
car-se i participar al mà·
xim de les iniciatives socials
que sorgeixen, aquesta set·
mana se suma a la Setmana
Europea de l’Esport. El tema
central de la campanya és
“#BeActive”, amb què s’anima
totes les persones a roman·
dre actives durant aquella
setmana i al llarg de tot l’any,
per combatre el sedentarisme
creixent de les societats avan·
çades. Per aquesta edició de
2020, les activitats que es plan·
tegen han canviat de forma ra·
dical a causa de la COVID19.
El proper dilluns 28 de setem·
bre de 12 a 13 h. es farà pel ca·
nal de Youtube d’Igualada Co·
merç (https://www.youtube.
com/user/IgualadaComerc)

una sessió de core-estiraments
amb treball abdominal per a
tots els comerciants i públic
en general.
Aquesta activitat serà realit·
zada per la Laura Banyoles,
ex-esportista
professional,
assessora esportiva, docent
universitària i promotora de
l’esport i l’exercici físic. Un
dels seus principals objectius
és aconseguir que la població
gaudeixi dels beneficis que
ens ofereix l’esport. També
treballa a diari per arribar a
totes aquelles persones que no
tenen la pràctica esportiva in·
terioritzada dins la seva rutina
habitual.
La sessió del dilluns estarà di·
rigida a persones que neces·
siten estirar i activar la seva
musculatura. Persones que
passen moltes hores dretes o
en desplaçaments i que possi·

blement tenen molèsties cer·
vicals o d’esquena.
El treball es basarà en estirar
progressivament la muscula·
tura i treballar la zona de Core.
No ens oblidarem tampoc de
treballar la respiració i cons·
ciència corporal. Us animeu?.
Club Bàsquet Igualada
Aquest any 2020 tant lguala·
da Comerç com el Club Bàs·

quet Igualada celebren el 40è
aniversari i per aquest motiu i
en el marc de la Setmana Eu·
ropea de l’Esport s’han lliurat
quatre vals de quaranta euros
(per gastar en les botigues
d’Igualada Comerç) per sorte·
jar al Club de Bàsquet Iguala·
da. També s’adquirirà una de
les samarretes commemorati·
ves del 40 aniversari del club.

Ja es poden demanar ajuts per al pagament de l’IBI
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa setmana s’ha
obert el termini per
a la sol·licitud d’ajuts
per al pagament de l’IBI, que
es poden tramitar fins al dia 30
d’octubre. Les bases que regu·
len la concessió d’aquests ajuts
indiquen que les persones sol·

licitants han d’estar empadro·
nades al domicili pel qual es
demana. Han de ser majors de
65 anys o pensionistes per raó
de jubilació, viudetat, invali·
desa permanent en grau de to·
tal absoluta o gran invalidesa,
o beneficiaris d’una pensió no
contributiva (PNC). També
hi poden optar les persones

d’entre 55 i 65 anys en situació
d’atur de llarga durada superi·
or a 540 dies immediatament
anteriors a la data de la sol·li·
citud de l’ajut.
També poden gaudir d’un
ajut per al pagament de l’IBI
les persones empadronades a
Igualada que formin part de
famílies monoparentals i com·

pleixin els requisits indicats en
les bases de la convocatòria.
Per presentar la sol·licitud pre·
sencialment s’ha de demanar
cita prèvia trucant a l’Ajun·
tament d’Igualada al telèfon
93 803 19 50. Les sol·licituds
també es poden presentar de
manera telemàtica.

Leitat cedeix un respirador al centre 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU

E

l centre tecnològic Lei·
tat ha cedit al centre de
simulació i innovació
4D Health un respirador, mo·
del LEITAT 1, que es destinarà
a la formació de professionals
de l’àmbit de la salut.
Aquest producte sanitari ha
estat entregat avui dilluns, dia
21 d’octubre, pel Dr. Manel
Balcells, Comissionat de Salut
de Leitat, Director del CIMTI
i President del Consell Asses·
sor del Departament de Salut
de la Generalitat, en un acte en
que hi han participat Carme
Riera, Primera Tinent d’Alcal·
de de l’Ajuntament d’Igualada,
Jordi Ferrer, Gerent del Con·
sorci Sociosanitari d’Igualada,
Franc Espinar, Director de
projectes del 4D Health, i Mí·
riam Hidalgo, responsable de
formació del 4D Health.
El respirador LEITAT 1 és un

dispositiu ideat per mantenir
en suport vital al pacient en
situació d’insuficiència respi·
ratòria greu que requereix in·
tubació i ventilació mecànica
invasiva. Va ser desenvolupat
per iniciativa solidària en un
termini molt breu davant de
l’emergència sanitària provo·
cada pel COVID-19 i té com
a objectiu descongestionar els
serveis de urgències i UCIs
com a respirador de cam·
panya acreditat. El LEITAT
1 va ser creat a través d’una
aliança entre el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), HP i Leitat, i amb la
col·laboració de CatSalut, el
Consorci Sanitari de Terrassa
(CST) i l’Hospital Parc Taulí.
Va funcionar correctament en
les primeres proves realitza·
des amb pacients afectats per
COVID-19 a la UCI del Parc
Taulí, i el seu ús es va ampliar
posteriorment a diversos hos·

pitals de Catalunya.
L’aportació d’aquest respira·
dor al 4D Health permetrà al
centre utilitzar-lo en les seves
activitats formatives amb si·
mulacions presencials i virtu·
als relacionades amb l’atenció
del malalt crític que requereix
de ventilació mecànica artifi·
cial.
El 4D Health Innovation Si·
mulation Center és un centre
de simulació que té com ob·
jectiu augmentar la segure·

tat dels pacients. Es dedica a
l’entrenament i formació per a
professionals vinculats amb el
sector de la salut, que ofereix
una ampli ventall de serveis
personalitzats a cada institució,
i s’hi desenvolupen projectes
d’innovació relacionats amb el
procés de desenvolupament de
productes tecnològics, proto·
cols i processos assistencials.
Leitat és un centre tecnològic
amb més de 100 anys d’història
i més de 350 professionals.

Reobre l’oficina
de l’Organisme de
Gestió Tributària
de la Diputació
Des de la setmana passada ja
estan reobertes al públic to·
tes les oficines de l’Organis·
me de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona. Ca·
dascuna de les 103 oficines
distribuïdes pel territori po·
den prestar atenció presencial
a la ciutadania, entre elles la
d’Igualada. Amb la finalització
de l’estat d’alarma decretat pel
Govern de l’Estat, a partir del
22 de juny passat, la Diputació
va iniciar un procés de reober·
tura esglaonada de les oficines
de la província, que ha acabat
avui. La resta de canals, telefò·
nics i telemàtics, que s’han uti·
litzat de forma intensiva des
de l’inici de la crisi sanitària,
segueixen estant a disposició
dels contribuents.
Les oficines de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Dipu·
tació de Barcelona han anat
reobrint esglaonadament tan
bon punt han estat garanti·
des les mesures de seguretat
per als empleats públics i els
contribuents. Entre altres ac·
tuacions, s’hi han instal·lat
mampares i s’han redissenyat
els espais tenint en compte les
distàncies necessàries.
Atenció ampliada
telefònica i telemàtica
L’atenció presencial a les ofi·
cines es du a terme amb cita
prèvia, i es complementa amb
l’atenció no presencial, que es
va reforçar des de l’inici de
la crisi sanitària, i que s’està
prestant a través del web de
l’Organisme, l’adreça general
de correu electrònic d’atenció
ciutadana, les adreces de cor·
reu electrònic de les oficines i
els telèfons directes, publicats
al web, així com els telèfons
genèrics 932 029 802 i 932
029 805.
Al web de l’ORGT es poden
fer tots els tràmits, així com
presentar escrits per mitjà del
Registre Telemàtic. El ciutadà
també pot emplenar un for·
mulari deixant el seu número
de telèfon perquè el personal
de l’Organisme s’hi posi en
contacte per respondre les se·
ves consultes.
Per a l’atenció telefònica, es
va desplegar un servei de més
de 180 línies, des d’on es pot
rebre i efectuar tràmits, com
ara el pagament amb targeta
de crèdit i la domiciliació de
tributs.
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Fa 15 anys que va tancar el mític Jimmy Jazz a
Igualada i com el trobem a faltar. Ara tocarà fer
viatges més sovint a Girona a veure el Jaume i família, i a respirar un mica de l’esperit del Jimmy
a @ElFomentGirona
Gironines i gironins, quina sort que teniu!

www.veuanoia.cat

|\/| Càlichs Soler @OCalichs
Poc se’n parla del gustasu de trobar el rètol amb
llumetes de les mecàniques que diu: escales disponibles.

permetrà aficionats
la limitació de reu1 S’aprova
2 Igualada
a les graderies en les competi- 3
nions socials a sis persones
cions esportives

Entitats igualadines es queden sense espai a l’Escola de
Música però l’Ajuntament es
compromet a reubicar-les

Humans de l’Anoia @ humansanoia

maarsulinaa @marsulina1
Una subcultura és un grup de persones amb
trets que els distingeixen de la cultura dominant.
Per exemple: els igualadins que *no* escalem.

Arià @entusiasmat

#132 Joan Eudald Castelltort Solernou

FOTO: Cesc Sales

De ben jovenet, els reis d’Igualada em van portar
el violí que havia demanat il·lusionadament a la
carta. Veient els meus esforços per fer-lo sonar,
els pares em van apuntar a estudiar música, els
ho agraeixo de tot cor.

M’acaba de trucar una de les infermeres que fan
el seguiment de les persones negatives confinades. L’alegria, carinyo i empatia que desprèn per
telèfon és altament proporcional a les ganes que
he tingut de fer-li una abraçada. GRÀCIES percuidar-nos sense veure’ns!!!

Marta Gràcia @martagrama

Ben aviat, la passió pel cant coral em va
portar a estudiar la carrera de cant i la seva
pedagogia. Vaig estudiar logopèdia i em vaig
especialitzar en patologia vocal. Dono classes
de cant i ajudo a qui té dificultats amb la seva
veu, tasques que compagino amb la docència
universitària.

Dades de @salutcat, un 40% de la gent que ha de
fer quarentena no la fa. Segur que tots tenen una
excusa. Que us bombin!

Rat Amich Llacuna @AmichRat

Tot i que m’agradaria tenir més temps lliure, sóc
de les persones afortunades que es dediquen
laboralment a fer allò que els apassiona, una
sort guanyada amb esforç.

Superada la primera setmana del curs 20-21:
mascareta, distància, neteja de mans... Moltes
gràcies al Taller Àuria d’Igualada per les ampolletes de gel hidroalcohòlic.

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

De mica en mica i pas a pas, es van acomplint els titulars dels ”Humans de l’Anoia”

INS Joan Mercader @INS_Joan_Merca
6.84€ és el que he pagat per un bitllet senzill del
trajecte en bus UAB-IGUALADA. I sort que
som família nombrosa, que sinó quasi que haig
de pagar-ho amb un ronyó... M’hi pixo molt fort
amb el transport públic.

Uri Bertran @UriBertran98

#latevaveu

Refem

@refem_feminisme

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu.

Àuria Grup

@auria_grup

Ajuntament d’Òdena

@odenacat
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1984 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

L’Anoia arriba a la xifra rècord d’empreses tèxtils,
i es fa la primera edició del Saló de la Infància
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l 1984, encara estàvem
lluny que la desaparició
dels arancels amb Àsia
provoqués una profunda crisi
en el sector del tèxtil i l’inici
de grans deslocalitzacions de
la producció. L’Anoia i específicament Igualada la va patir
de ple, però gairebé vint anys
abans, la situació era molt diferent.
De fet, el 1984 l’Anoia va assolir
el rècord del nombre d’empreses del sector tèxtil.
Fa cinc anys, es va fer una interessant exposició, titulada
‘Anoia, el punt d’origen de la
moda’, on es detallava aquest
fet i es presentava un ampli relat que arrenca amb els inicis
de l’activitat drapera al segle
XII i el seu desenvolupament
fins a l’arribada de les indianes,
al segle XVIII, moment en què
Igualada esdevé un dels pilars
de la indústria cotonera catalana. A partir d’aquí aprofundeix
en els canvis que van esdevenint-se amb la incorporació de
l’energia del vapor, l’arribada
del ferrocarril i el creixement
del nombre de mà d’obra i, en
conseqüència, de la població i
la ciutat.
És en aquest context quan, a finals del segle XIX, s’inicia la fabricació de gènere de punt, que
anirà arrelant fins a comptar,
el 1937, amb 20 fàbriques. El
seu desenvolupament durant
les dècades 40, 50 i 60 del segle
XX fa que s’arribin a comptabilitzar 106 empreses el 1960.
Malgrat el retard respecte a Europa, la indústria del gènere de

Interior de l’empresa Punto Blanco a Igualada.

punt local demostra una gran
versatilitat i adequació que,
als anys 70, la porta a obrirse al món i a consolidar-se en
els terrenys de la creativitat,
el disseny i l’alta qualitat. El
1984, com dèiem, es va assolir
el rècord d’empreses, i a partir
d’aquí, es va iniciar una lenta
baixada, fins que l’esmentada crisi internacional va tocar
molt fort el nostre territori.
En l’actualitat Igualada és
considerada el backstage de
la moda gràcies al domini de
tots els processos, del disseny,
la logística i la tecnologia, i al
coneixement acumulat per la
gran tradició industrial. Res a

L’esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrussola, va
inaugurar la Ludoteca d’Igualada, a la plaça Sant Miquel.

veure amb la potència d’aquells
anys vuitanta, però almenys
és un bon punt de partida per
a refer-se d’uns anys molt negres. Qui sap, potser el futur
ens portarà bones sorpreses.
El 1984 va fer-se també, per
primera vegada, el Saló de la
Infància a Igualada. Durant els
primers anys es feia en un envelat al Parc de l’Estació Vella,
i era, com avui, tot un èxit de
públic. Altres poblacions de la
Conca d’Òdena de seguida van

seguir les mateixes passes, com
Vilanova del Camí.
També aquell any es va inaugurar la primera Ludoteca pública de la comarca, a la plaça de
Sant Miquel d’Igualada. Un espai que forma part de la xarxa
de la Generalitat, i que des de
fa pocs anys és a l’Espai Cívic
Centre, on s’educa a través del
joc i la joguina. A la ludoteca
igualadina han jugat més de
4.000 infants, hi han realitzat
gran quantitat de tallers, s’han

emportat centenars de jocs en
préstec, l’han visitat moltes escoles d’Igualada i comarca, un
munt de famílies han pogut
venir a jugar amb les filles i els
fills els dissabtes a la tarda…
La ludoteca ha esdevingut des
de la seva posada en marxa un
referent del joc per als infants i
famílies i per això reivindiquen
que “el temps que es passa jugant no és temps perdut i jugar
no té edat”.

Per primera vegada, Igualada va tenir el 1984 un Saló de la Infància, i va ser tot un èxit de públic.

ESPECIAL
FIRANOIA

67a edició
25-26-27

de setembre

DEMANA SEMPRE QUALITAT
DEMANA UN INSTAL·LADOR AGREMIAT
c/ Vilafranca del Penedès, 2 08700 Igualada Tel. 93 804 56 07

per a més informació:

www.gremiefa.com
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Un centenar d’expositors en la
fira més atípica de la història
REDACCIÓ / LA VEU

Renda 2019

F

ira d’Igualada ha decidit tirar endavant la celebració de FirAnoia,
adoptant totes les mesures de
seguretat i protecció, per tal
que contribueixi 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 conseqüències
de l’aturada per la pandèmia
de la Covid-19.
Així doncs, la 67a edició de
FirAnoia que es va haver de
cancel·lar el mes de juny, finalment se celebrarà aquests
dies 25, 26 i 27 de setembre al
centre d’Igualada, a l’aire lliure, amb el Passeig Verdaguer
com a eix central.
L’organització ha decidit també fer coincidir amb FirAnoia tres certàmens més: la
Fira del mercat de l’automòbil
d’ocasió Automercat, que es
va haver de cancel·lar a causa
del confinament i que estarà
ubicada a la Plaça de cal Font,
la Fira d’Artesania i per últim
el Mercat d’Antiguitats, que se
celebra 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.
Per tal de complir tots els
protocols sociosanitaris, Fira
d’Igualada ha previst un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat
entre els visitants i diverses
mesures com el control d’aforament i limitació de l’accés
només en punts concrets del
recorregut, a més de l’ampliació de l’equip de vigilància

Assessorament fiscal i laboral
Dret civil
Dret laboral
Dret penal
Dret administratiu
C/ Sant Martí de Tous, 2- baixos Igualada
t: 93 805 20 30 f: 93 803 56 03 legal@bufetfont.com
www.bufetfont.com

i seguretat. A diferència dels
anys anteriors, la fira es tancarà al migdia per poder realitzar tasques de neteja i desinfecció.
Descomptes per animar
la participació
Ja que un dels objectius de
FirAnoia és donar un cop de
mà a la promoció d’empreses
i petits comerços de la Conca d’Òdena, l’organització ha
establert bonificacions del
50% de descompte per als
expositors de la Conca, i el
25% per als de la comarca de
l’Anoia, que es podran dur a
terme gràcies a un acord amb
l’Ajuntament d’Igualada, la
Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, que
assumiran el cost d’aquestes
bonificacions.
Es cancel·la Maqpaper
A diferència del que ha passat
amb FirAnoia, que s’ha pogut reubicar al calendari, no
serà possible celebrar la Fira
Internacional Maqpaper que

s’hauria hagut de celebrar
els dies 17 i 18 de juny. Tot
i que hi havia més de quaranta expositors confirmats,
Fira d’Igualada s’ha vist
obligada a suspendre el certamen per la impossibilitat
dels expositors internacionals d’assistir-hi. L’alt nombre d’empreses provinents
de diferents països europeus
i les restriccions de mobilitat a què es veuen sotmeses
per la pandèmia de la Covid-19, feien inviable mantenir el perfil internacional
de la fira. La propera edició
de Maqpaper, que té periodicitat biennal, està prevista pel mes de març de l’any
2022.
Entrada gratuïta
Horari:
- Divendres de 17 a 21 hores
- Dissabte de 10 a 14:30
i de 17 a 21 h
- Diumenge de 10 a 14:30
i de 17 a 19 h

EL CULLEROT
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Llistat d’expositors

Cafeteria
restaurant
Sabors mediterranis,
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova
forma de degustar els sabors
mediterranis de la nostra
gastronomia, des d’un enfocament original.

Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
93 805 41 84
658 179 897
info@restaurantaqua.es

Carrer de Sant Pau, 9, 08700 IGUALADA
Tel. 938 03 00 78

c/Capità Muntané 1 -local 4 B - 08700 IGUALADA
Pol. Ind. Les Comes
E-mail: botiga@electronicablaya.com

www.electronicablaya.com

FIRANOIA
FIRA D’IGUALADA
08700 – IGUALADA
938 040 102
general@firaigualada.org
www.firaigualada.org
Organització fires
—
RADIADORS IGUALADA
08700 – IGUALADA
938 030 179 / 630 713 544
info@radiadoresigualada.com
www.radiadoresigualada.com
Sistema de refrigeració de vehicles i
industrials: Reparació, reconstrucció, neteja i manteniment de radiadors.
—
TALLERS M. CLARAMUNT
08700 – IGUALADA
938 030 179 / 616 626 753
marcelclaramunt@hotmail.com
www.marcelclaramunt.com
Venda de buguis “Yamaha”. Lloguer
de furgonetes. Compra i venda de
vehicles.
—
COTXESSENSECARNET.CAT
08700 – IGUALADA
938 030 179 / 621 204 122
info@cotxessensecarnet.cat
www.cotxessensecarnet.cat
Cotxes sense carnet.
—
BIORENOVABLES.
L’ENERGIA DEL PRESENT
08788 – VILANOVA DEL CAMI
938 070 062
info@biorenovables.cat
www.biorenovables.cat
Instal·lacions d’ energia solar fotovoltaica.
—
VDF-TEAM
08440 – CARDEDEU
938 444 520
imma@vdf.es
www.vdf.es
Tractaments i purificadors d’aire,
descalcificadors, osmosis, direct life
i laundry pro.
—
THERMOMIX
08789 – LA TORRE DE CLARAMUNT
615 840 273
almendrostrini@gmail.com
www.thermomix-manresa.es
Robot de cuina “Thermomix”
—
CREU ROJA ANOIA
08700 – IGUALADA
938 030 789
anoia@creuroja.org

www.creurojaanoia.org
Entitat
—
AGRUPACIO
08174 – SANT GUGAT VALLÉS
682 275 180
alex.gilsalas@gacm.es
www.agrupacio.es
Assegurances de salut, accidents,
vida i pensions.
—
LLARSFOC
08711 – ODENA
659 329 445
ivan@llarsfoc.com
www.llarsfoc.com
Xemeneies, estufes i barbacoes de tot
tipus de combustible.
—
SERVICLIMA
08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES
633 178 593
sergi.serviclima@gmail.com
www.serviclimasolucionesintegrales.es
Aires acondicionats, calderes de gas,
gasoil, estufes de pellets, osmosis,
descalcificadors, aerotèrmia, calefaccions etc…
—
IGUANA
08700 – IGUALADA
938 035 509
info@iguana.cat
www.iguana.cat
Operador de telecomunicacions de
proximitat. Internet, telefonia mòbil
i fibra òptica.
FERNANDEZ SANGLAS S.L
08710 – SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
938 052 794
info@fernandezsanglas.com
www.fernandezsanglas.com
Finestres, portes, tancament en pvc i
alumini.
—
ABACUS COOPERATIVA
08700 – IGUALADA
938 047 661
igualada@abacus.coop
www.abacus.coop
Distribució de productes educatius i
culturals.
—
ODENA VILLAGE
08711 – ODENA
649 992 255
comercial@odenavillage.com
www.odenavillage.cat
Activitats d’esport i oci al medi natural: tallers per escoles, activitats per

empreses, curses de btt, running, canicross, etc…
CODELEARN IGUALADA
08700 – IGUALADA
621 242 507
igualada@codelearn.cat
www.codelearn.cat/igualada
Extraescolars de programació i robòtica.
—
SÂDHANA CENTRE DE YOGA
08700 – IGUALADA
679 598 462
info@sadhanacentredeyoga.com
www.sadhanacentredeyoga.com
Diversos estils de yoga i altres activitats.
—
ESCOLA VILAMÚSICS
08700 – IGUALADA
630 113 908
vilamusics@gmail.com
Instagram: @vilamusics
Escola de música i art.
—
UNIO EMPRESARIAL ANOIA
08700 – IGUALADA
938 052 292
uea@uea.cat
www.uea.cat
Entitat
—
ESPAI MALLA-COVID19
08700 – IGUALADA
645 505 125
coordinacio@dissenyigualada.com
www.espaimalla.cat
Iniciativa interdisciplinar per a col·
laborar amb el sistema sanitari en la
lluita contra el Covid19.
—
CONCA COMERÇ
08700 – IGUALADA
938 050 409
comerc@aj-igualada.net
www.concacomerc.cat
Plataforma de serveis pels sectors del
comerç i la restauració de la Conca
d’Òdena
—
IL MONDO DEL BAMBINO
08700 – IGUALADA
938 019 097
info@maggio.es
Venda d’articles per als nadons: habitacions, cotxets, cadires de passeig
i cotxe, trones, banyeres, bressols,
nòrdics etc…
—
AURIA COSMETICS
08700 – IGUALADA
938 017 438
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cooperativa@auriagrup.cat
www.auriacosmetics.com
Solucions hidroalcohòliques, producte propi. També fabricació, envasat, manipulat, etiquetat i condicionat de productes de perfumeria i
cosmètica a tercers.
—
MITOPU
25211 – CONCABELLA
973 531 203
marilyn.mitopu@gmail.com
www.ascensorsmitopu.com
Ascensors, pujaescales i plataformes.
—
AQUAFLIX
08191 – RUBI
670 268 176
estefania@ecologik.es
www.aquaflix.es
Aigua per subscripció.
COSANTEX PRODUCTES
PUBLICITARIS
08700 – IGUALADA
938 053 251/ 696 385 728
cosantex@hotmail.com
www.cosantex.com
Articles publicitaris tèxtils, equipacions, merxandatge i regal d’empresa.
—
E – LOWING ! MOBILITAT
ELÈCTRICA 100%
08700 – IGUALADA
938 526 360
info@elowing.com
www.e-lowing.com
Mobilitat i vehicles 100% elèctrics.
—
ELECTRODOMÈSTICS
MILAR MARTÍNEZ
08700 – IGUALADA
08788- VILANOVA DEL CAMI 938
033 191
Electrodomèstics, imatge i so, informàtica, telefonia, climatització,
mòbils.
—
9ABA CICLES
08700 – IGUALADA
931 313 558
abacicles@gmail.com
www.9abacicles.business.site
Bicicletes BTT, carretera, ebikes, fitness, infantils i patinets.
—
MASCARETES SOLIDARIES PER
AL BANC D’ ALIMENTS
08711 – ODENA
638 263 382
gbernado@gmail.com
Mascaretes solidaries
—
NORTE HISPANA
ASSEGURANCES
08700 – IGUALADA
938 048 458
igualada@nortehispana.com
Assegurances
—
ANOIA TURISME
08700 – IGUALADA
938051585
turisme@anoia.cat
www.anoiaturisme.cat
Anoia Turisme és l’ens gestor del turisme de la comarca de l’Anoia format pel Consell comarcal de l’Anoia
i els municipis de la comarca que
s’han adherit per promocionar turísticament el territori, el patrimoni, la
gastronomia de l’Anoia.

—
COESMA EXPENEDORES SLU
25270 – SANT GUIM DE FREIXENET 973 556 268
info@coesma.cat
www.coesma.cat
Servei de Font d’aigua, amb garrafes
reutilitzables, per empreses i particulars.
—
T-QUATTRE TANCAMENTS
08700 – IGUALADA
938 030 852
info@t-quattre.com
www.t-quattre.com
Tancaments de PVC i d’alumini, portes d’entrada i de garatge, mosquiteres, cortines i mampares de bany.
—
ANIMA’NS
08700 – IGUALADA
931 414 739
info@animans.cat
www.animans.cat
Animació infantil
—
MICROCAR.CAT – ATZERA M.
08734 – OLERDOLA
938 902 437
comercial@atzera.cat
www.microcar.cat
Microcotxes a partir de 15 anys
—
MAHINDRA – ATZERA MOTORS
08734 – OLERDOLA
938 902 437
atzera@mahindra.es
www.mahindrasuv.cat
Cotxes marca MAHINDRA

AUTOMERCAT
SERVISIMO IGUALADA, SL
08700 – IGUALADA
938 052 117
francesc.pua@servisimo.es
www.servisimo.es
Concessionari SKODA
—
SERVISIMO, SL – AUDI
08700 – IGUALADA
938 052 117
francesc.pua@servisimo.es
www.servisimo.es
Concessionari AUDI–VOLKSWAGEN
—
ANOIA MOTOR – SEAT
08700 – IGUALADA
938 040 200
ricard@gmsa.es
www.anoiamotor.com
Concessionari SEAT
—
ANOIA MOTOR – HYUNDAI
08700 – IGUALADA
938 017 717
manel@gmsa.es
www.anoiamotor.com
Concessionari HYUNDAI
—
ANOIA MOTOR–FIAT/ALFA/JEEP
08700 – IGUALADA
938 040 200
lourdes@gmsa.es
www.anoiamotor.com
Concessionari FIAT – ALFA ROMEO – JEEP
—
DABSA
08700 – IGUALADA

938 030 050
acorcelles@dabsa.net
www.dabsa.net
Concessionari FORD – SSANG –
YONG
ANOIA AUTOMOCIO – TOYOTA
08700 – IGUALADA
938 048 230
albert@gmsa.es
www.toyotaigualada.toyota.es
Concessionari TOYOTA
—
AM ANOIA
08700 – IGUALADA
938 039 300
amanoia@amanoia.com
www.amanoia.com
Concessionari SUZUKI / JAGUAR /
LAND ROVER
—
ROSICH MOTORS
08700 – IGUALADA
938 033 650
comercial@rosichmotors.com
www.rosichmotors.com
Concessionari DOOSAN – TOYOTA INDUSTRIALS
—
SARAUTO
08700 – IGUALADA
938 033 000
igualada@sarauto.com
https://redcomercial.peugeot.es/sarautoigualada
Concessionari PEUGEOT
—
MOTORCAT – OPEL
08700 – IGUALADA
938 034 200
info@grupmotorcat.com
www.motorcatautomocio.com
Concessionari OPEL
MOTORCAT – OPEL
08700 – IGUALADA
938 034 200
info@grupmotorcat.com
www.motorcatautomocio.com
Concessionari OPEL
—
NISSAN SANTI ENRIQUE
08700 – IGUALADA
938 030 800
druiz@maas.es
https://red.nissan.es/santienrique
Concessionari NISSAN
—
FUTURAUTO
08700 – IGUALADA
938 017 377
igualada@futurauto.es
www.futurauto.com
Concessionari CITROËN
—
MOTORCAT PREMIUM – VOLVO
08700 – IGUALADA
935 240 808
xperez@motorcatpremium.com
www.motorcatpremium.com
Concessionari VOLVO
—
REMM GUITART
08700 – IGUALADA
938 032 708
guitart@red.renault.es
www.remmguitart.com
Concessionari RENAULT – DACIA
—
MOTOR OCASION
08700 – IGUALADA
650 045 136
www.motorocasion.com
Vehicles d’ocasió
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Sumem fires,
suma't a la Fira

Fira multisectorial de la comarca
al Passeig i Plaça Cal Font
d’Igualada
67a EDICIÓ

Una edició molt especial, en la que hi
sumem les fires Automercat, TastAnoia,
Artesania i el Mercat d’Antiguitats. Serà
l’aparador idoni per descobrir l’Anoia en
tots els àmbits en un cap de setmana.

Una fira

segura

nts es
devenime
Tots els es e lliure i complint
n a l’air
tat.
realitzara
s de segure
re
u
s
e
m
s
le

Assessoria a empreses i particulars · Comptabilitat
Laboral · Fiscalitat · Inmobiliària ·
Serveis d’enginyeria: Legalitzacions
d’activitats, instal·lacions…

c/Migdia · Vilanova del Camí · Tel. 93 806 19 22
servicios@gesconova.com · www.gesconova.com

22

| FIRA 2020

Divendres, 25 de setembre de 2020

Magí Senserrich, nou president de Fira
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

M

agí Senserrich és,
des del passat mes
de gener, el nou
president de Fira d’Igualada,
en substitució de Joan Domènech. Més enllà d’alguna activitat puntual, podríem dir que
amb FirAnoia s’estrena al capdavant d’aquesta institució,
i en un any molt especial. La
seva arribada també ha comportat algunes cares noves a la
junta directiva.
Us heu decidit a organitzar
FirAnoia. Us ha costat decidir-vos? Que ha pesat més?
Des de Fira d’Igualada volem
contribuir a la reactivació de
l’Anoia i a la vegada adaptar-nos a la situació actual provocada per la pandèmia. Per
aquest motiu, hem treballat
de valent per tornar activar la
nostra activitat amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada.
Primer vam arrencar amb el
Mercat d’Antiguitats el passat
28 de juny. Va ser la prova que
es podien organitzar fires segures seguint les mesures marcades pel PROCICAT. Aquest
cap de setmana serà el torn de
FirAnoia. L’edició d’enguany
serà possible gràcies a la suma
d’esforços d’expositors, empreses, institucions, entitats i
pensant amb els visitants.
Qui havia de dir que la teva
estrena com a president de
Fira d’Igualada seria en un
any així... Ha de doldre molt
haver de suspendre o ajornar fires, oi? Què t’agradaria aportar, com a president,
quan es recuperi la normalitat?

“Des de Fira vam aportar, durant el confinament, el nostre granet
de sorra ajudant al
Projecte Malla, una
iniciativa de TIC Anoia
i Disseny=Igualada per
col·laborar amb el sistema sanitari en la lluita
contra la
COVID-19”
Aquest any és una any atípic
per a tothom i per a Fira també. No havíem viscut abans
una situació d’emergència
sanitària igual ni un confinament com aquell i malauradament ens van deixar moltes persones. Crec que com a
societat vam saber reaccionar
i gràcies als professionals sanitaris i de serveis bàsics, i la
responsabilitat i solidaritat
col·lectiva vam poder donar
resposta a la pandèmia. Des
de Fira vam aportar el nostre
granet de sorra ajudant al Projecte Malla, una iniciativa de
TIC Anoia i Disseny=Igualada
per a col·laborar amb el sistema sanitari en la lluita contra
el COVID-19.
Pel que fa a l’activitat de Fira
no hem parat, tot i que vam
haver de suspendre totes les
fires que teníem preparades
pel primer semestre: el Mercat
d’Antiguitats de l’últim diumenge de cada mes, l’Aerosport al maig, i FirAnoia i Maqpaper al juny. Durant aquest
mesos hem estat en contacte
amb les diferents administracions i entitats per detectar

Bona fira!

noves necessitats i oportunitats. També estem treballant
en la dinamització de l’Antic
Escorxador, projecte que es
va iniciar durant la presidència d’en Joan Domènech. Un
cop es recuperi la normalitat,
m’agradaria aportar noves
iniciatives conjuntament amb
altres entitats i seguir dinamitzant el nostre territori.
Fa pocs dies es va fer, amb
prou èxit, la Botiga al Carrer. Serà amb aquest esperit,
que es farà FirAnoia? Amb
quines mesures? Creus que
la gent respondrà?
Com hem comentat abans, el
Mercat d’Antiguitats del passat mes de juny ens va servir
per posar en pràctica les mesures de seguretat marcades
per PROCICAT amb l’ajuda
Creu Roja i Protecció Civil.
Vam veure que els visitants
van respondre molt bé i es van
respectar els protocols de seguretat. A FirAnoia tornareu
a trobar les mesures següent:
l’ús obligatori de la mascareta,
la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, la distància mínima entre persones, la limitació i control de l’aforament
del perímetre de la fira i les
mesures de neteja i desinfecció. Que sigui segura, és feina
de tots.
Com ho veuen, els expositors? Les ajudes per poder
exposar han estat la clau de
poder comptar amb un centenar d’expositors? Creus
que podran fer negoci, donades les circumstàncies?
En una situació extraordinaria com aquesta hem de sumar esforços i no aturar-nos.

Octubre i Novembre
Làser de díode
Cames senceres 60€
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d’Igualada: “Volem contribuir a la reactivació de l’Anoia”
“A la comarca necessitem una activitat
econòmica diversificada, promoure les
empreses actuals i
atreure’n de noves que
aportin com més valor
millor. També cal tenir
en compte que estem
vivint una transformació cap a una economia
verda i circular”
Som conscients de l’impacte
econòmic que ha provocat
la pandèmia i hem ofert bonificacions econòmiques als
expositors fins al 50% gràcies al suport de l’Ajuntament
d’Igualada, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona. D’aquesta manera
donem un cop de mà a la promoció d’empreses i comerços,
oferint un gran aparador de
serveis i productes del territori als visitants.
Has tingut contacte amb altres entitats firals del país?
Quin clima es respira?
Sí, a través de la Federació de
Fires de Catalunya estem en
contacte permanent i hi ha

moltes ganes de tornar a treballar. Des d’aquest estiu tenim com a nova presidenta de
la Federació la Coralí Cunyat
de Girona, i estem impulsant
conjuntament amb la Generalitat la represa del sector a Catalunya. Per exemple, aquesta
setmana Fira Barcelona també
inicia la seva activitat presencial amb el Saló d’Ocupació i
el BIZ Barcelona.
No s’ha pogut fer TastAnoia, una llàstima perquè era
un èxit assegurat de públic.
Quines opcions heu valorat,
i per què al final heu decidit
posposar-la? Es podria fer a
l’hivern, si es pot, clar?
El format tradicional del Tas-

“Som conscients de
l’impacte econòmic que
ha provocat la pandèmia i hem ofert bonificacions econòmiques
als expositors fins al
50% gràcies al suport
de l’Ajuntament, la
Generalitat i la Diputació. D’aquesta manera
donem un cop de mà a
la promoció d’empreses
i comerços”

tAnoia era molt complex d’organitzar amb les mesures de
seguretat que hem comentat.
Vam voler fer un replantejament però finalment vam decidir organitzar-ho més endavant amb un nou format. No
obstant això, aquesta setmana
podreu participar en sortejos
de menús i productes de restauradors i cellers de l’Anoia a
l’Instagram de @FirAnoia.
No puc deixar de preguntar-te sobre temes actuals de

l’economia comarcal. Creus
que el nostre territori ha de
ser industrial i de serveis?
Com veus tot el relacionat
amb el nou Pla Director
d’Activitats Econòmiques?
Crec que l’economia de la comarca necessita potenciar el
sector industrial i els serveis,
però sense deixar de banda el
sector primari. A la comarca
necessitem una activitat econòmica diversificada, promoure les empreses actuals i
atreure’n de noves que aportin

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874
Email: info@trivazquez.com

com més valor millor. També
cal tenir en compte que estem
vivint una transformació cap a
una economia verda i circular,
i la pandèmia de la COVID-19
està tenint un gran impacte i
està accelerant aquesta transformació. El procés participatiu del Pla Director ha de
servir per definir com i a on
volem créixer en el futur. A la
Conca tenim un gran capital
humà i molt potencial, ara es
qüestió de saber-lo desenvolupar en iniciatives concretes.
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Patrícia Illa, regidora de Promoció de
Sta. Caterina,37
Tel. 93 804 47 05
08700 IGUALADA
www.maddrobadona.com
starmadd@gmail.com
Madd Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a tinent d’alcalde i regidora de Promoció de la
Ciutat i Innovació, Patrícia Illa, fa mesos que cerca
la fórmula per poder reactivar
els escenaris possibles per, encara que sigui mínimament,
tornar a la normalitat. El Festival Anòlia, a l’inici de l’estiu,
i més recentment la Botiga al
Carrer, han estat les primeres
dues grans convocatòries que
han pogut celebrar-se sota
moltes mesures de seguretat.
La intenció del govern municipal és continuar en el mateix
camí. Ara li arriba el torn a FirAnoia.
FirAnoia serà una realitat,
malgrat les circumstàncies.
Com valoreu des de l’Ajuntament l’actitud valenta de Fira
d’Igualada?
Valorem molt positivament
la capacitat d’adaptació de
Fira d’Igualada per fer possible quatre fires en una, per
seguir potenciant l’economia
de la comarca i dinamitzar-la.
És admirable la seva capacitat
per unir i sumar els esforços

Comença el curs fent salut!

“Valorem molt positivament la capacitat
d’adaptació de Fira
d’Igualada per fer
possible quatre fires en
una, per seguir potenciant l’economia de
la comarca i dinamitzar-la. És admirable la
seva capacitat per unir
i sumar els esforços de
tots els sectors”

de comerços, restauradors,
expositors, empreses, entitats
i també institucions, per seguir donant suport al comerç
de proximitat d’una manera
unitària.
Quin és el posicionament de
l’Ajuntament en aquesta situació? Cal fer les activitats
previstes, seguint els protocols, o és millor deixar-ho
per més endavant?
L’Ajuntament ha treballat durant aquesta pandèmia per
recuperar al més aviat possible l’activitat de la ciutat. Els
primers dies de confinament
vam treballar per fer possible un espai d’intercanvi de
mercaderies i posteriorment
vam engegar la campanya per
donar suport al comerç de
proximitat, juntament amb
els ajuntaments de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
També vam fer costat al Mercat de la Masuca potenciant
el “ho portem a casa”, amb el
web ConcaConnectada i hem
treballat en la reactivació dels
esdeveniments, adaptant-los
a petit format, com el cas de
l’European Balloon Festival,
amb el lema “Amunt Igualada”.
La situació sanitària continua
sent complexa, però nosaltres
volem seguir empenyent, tenint en compte l’evolució de
la pandèmia i tirant endavant
activitats sempre amb totals
garanties i sempre de la mà de
les entitats, del comerç, de les
empreses i de les associacions.
La Fira arriba en un moment
crític per als sectors econòmics, especialment els serveis i la indústria. Estaràs
d’acord que amb ajuts no es
resoldrà tot... Què se’ls pot
dir als qui encara estan en

“La situació sanitària
continua sent complexa, però nosaltres volem seguir empenyent,
tenint en compte l’evolució de la pandèmia i
tirant endavant activitats sempre amb totals
garanties i sempre de la
mà de les entitats, del
comerç, de les empreses
i de les associacions”
Erto, o bé els costa aixecar la
persiana cada dia?
Els sectors econòmics de la
ciutat saben que des del primer dia hem treballat per a ells
i sempre al seu costat. El més
important és seguir treballant
junts, activant l’economia, i
reclamant com sempre millores per al territori, buscant
recursos i treballant amb d’altres administracions. Alhora,
els hem d’acompanyar-los en
l’adaptació a la nova situació,
com hem fet amb els restauradors, amb l’adaptació d’espais,
o amb els comerciants, en
l’àmbit del repte de la digitalització, per exemple.
Com a regidora de Promoció de la Ciutat, aquest any la
Covid-19 t’ha portat a modificar els objectius a curt i mig
termini? De quina manera
ens podem “posar al mapa”
en una situació així?
Aquest any hem vist com
molts dels esdeveniments programats s’han cancel·lat o bé
s’han adaptat a les necessitats
del moment. Tot i això, no ens
resignem. Aquest cap de setmana, per exemple, l’Estadi
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la Ciutat: “Treballem per recuperar l’activitat de la ciutat”
Atlètic serà la seu d’uns campionats de Catalunya, perquè
no hem perdut l’esperit de ciutat dinàmica. Però no tenim
només presència en el mapa
dels esdeveniments, que ara
mateix pateix moltes limitacions. Com a ciutat, seguim
treballant en una mirada ampla, apostant fermament pel
coneixement, amb uns estudis
postobligatoris tant de formació professional com universitaris de qualitat. Seguim apostant per la universitat pública,
treballant per la construcció
d’un nou campus de salut al
costat del 4D Health, el primer hospital simulat a nivell
europeu i que ha de completar
el pol d’atracció que serà l’hospital universitari.
També treballem amb ajuts
europeus per potenciar el sector tèxtil, amb un programa
d’internacionalització, promoció i d’indústria 4.0 que
culmina en el Igualada Disseny Hub, un espai d’innovació tèxtil i del disseny amb
maquinària puntera que situarà la comarca en el centre
de la indústria tèxtil catalana.
I en l’àmbit del turisme estem
treballant en l’alberg de peregrins de Cal Maco, un projecte
que culminarà en un espai que
inclourà la tan esperada oficina de turisme d’Igualada i de
l’Anoia.
Seguim potenciant els sectors
estratègics de la ciutat, amb
una aposta ferma cap a la innovació i el sector TIC. Com
sabeu fa un any vam rebre de
mans de la generalitat el reconeixement SOC SMART, per
les polítiques a favor d’una
ciutat més innovadora i tecnològica, vam ser escollits també
com una de les primeres seus
de la Mobile Week a nivell ca-

“Els sectors econòmics
de la ciutat saben que
des del primer dia hem
treballat per a ells i
sempre al seu costat.
El més important és
seguir treballant junts,
activant l’economia, i
reclamant com sempre
millores per al territori, buscant recursos i
treballant amb altres
administracions”

talà per la distingida Mobile
World Capital, formem part
de la prova pilot de la Barcelona Digital Talent, que treballarà per formar i reorientar
persones a l’atur amb un nivell formatiu mitjà alt per poder-se inserir en les empreses
del sector TIC a nivell català,
i treballem amb diferents entitats empresarials per seguir
potenciant aquest sector.
I seguim apostant per l’esport
i la vida saludable, ampliant el
tram d’anella verda, i apostant
pels espais de pràctica esportiva a l’aire lliure. Ser Ciutat
Europea de l’Esport 2019 ens
va permetre invertir en equipaments esportius, i ara seguirem apostant pels espais

“La Taula per a la
Innovació ens permet
dissenyar diferents
línies estratègiques
que anirem definint a
mesura que avanci el
projecte i que ens permet d’una banda accedir a ajuts europeus
de manera unitària, i
d’altra banda fomenta
la creativitat
i el treball en xarxa”

esportius però a l’aire lliure.
Hem reformulat la Cursa Popular i la Urban Running amb
un circuit semipermanent a
l’aire lliure, i treballarem per
l’skatepark al Parc Central, per
l’Anella Verda i la Via Blava.
A finals de l’any passat es va
presentar la Taula per a la
Innovació. La col·laboració
público-privada en l’àmbit
de la formació pot continuar
en temps així? Com està funcionant? En quina mesura
creus que pot anar bé per a la
nostra economia?
Aquesta taula és una fita històrica per a la ciutat. És el
primer cop que agents socioeconòmics, administracions,

entitats i sector educatiu seuen en una taula a decidir i
treballar projectes transversals, amb corresponsabilitat
per totes les parts, i on es
dissenyen les línies estratègiques de cap a on avançarà la
ciutat.
Una mostra de la importància de la taula és que el
Departament de Polítiques
Digitals de la Generalitat de
Catalunya i l’entitat de recerca I2CAT també en formen
part activa. Amb ells i la resta
d’agents hem definit el primer
eix estratègic, que és el coneixement i l’impuls de les vocacions STEM, molt enfocat a la
perspectiva de gènere.
La taula ens permet dissenyar
diferents línies estratègiques
que anirem definint a mesura que avanci el projecte i que
ens permet d’una banda accedir a ajuts europeus de manera unitària, i d’altra banda fomenta la creativitat i el treball
en xarxa. Estic segura que
durant el 2021 començaran
a veure’s els primers resultats
de la feina duta a terme durant aquest confinament.

ESTEM A FIRANOIA

Yoga per a tothom!

Vine a provar les nostres classes:
Hatha Yoga, Meditació, Vinyasa,
Yin Yoga, Ashtanga, Pilates,
Av. Barcelona 182 A local Igualada
Hipopressius, Petits Yoguis.
T. 612 255 831 - 679 598 462
www.sadhanacentredeyoga.com
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SERVEI
TÈCNIC
PROPI
T/F 938 050 608

C/Sant Magí, 109
08700 IGUALADA
romeu@subromeu.cat
www.subromeu.cat

Plaça Francesc Bedós, 84
08700 Igualada
Tel/Fax: 93 803 64 03

Emporta’t productes anoiencs en
sortejos durant els dies de Firanoia
REDACCIÓ / LA VEU

S

on moltes les persones
que visitaran FirAnoia
aquest cap de setmana.
Com totes les fires, la seva finalitat és que els expositors,
empreses i marques, promocionin els seus productes per
tal que la gent els conegui.
Son moltes les estratègies dels
expositors per tal d’intentar
captar potencials clients i una
d’ella son els sortejos. Aquest
any, durant FirAnoia també
se’n faran diversos, a través
del compte d’Instagram de la
Fira.
Alguns d’aquests ja s’han fet
durant la setmana prèvia a
l’esdeveniment, com és el cas

de l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena,
el Celler Anna Rossell o el
Restaurant l’Escorxador.
Per altra banda, n’hi ha d’altres que es faran durant el FirAnoia i que, per tant, encara
teniu oportunitat de participar-hi. Un d’aquests sortejos
serà el del Celler Pla de Morei, que ofereix una selecció
de vins blancs, negres i rosats.
Per la seva banda, Caves Bohigas sorteja un estoig Bohigas, amb vi blanc xarel·lo,
vi negre Garnatxa i cava Brut
Nature Reserva. El comerç
Els Fogons ofereix dues opcions al gunayador del sorteig,
2 menús o pollastre a l’ast i
canalons. Finalment, l’últim

sorteig previst durant el FirAnoia serà el que ofereix
Xef Munné, amb un pack de
diversos productes com de:
fideuà de marisc, paella gourmet de cloïsses i carxofes,
paella gourmet del senyoret,
crujivegetal, crujiyork, tagliatelle alla marinera, macarrons
bolonyesa, aletes de pollastre
especiades, gambes a l’allet,
patates braves i musclos a la
marinera.
Així doncs, cal estar molt
atents durant aquests dies de
FirAnoia al compte d’Instagram de l’entitat, perquè entre les seves publicacions hi
trobareu diversos sortejos per
gaudir, sobretot, de productes
locals.

vives@viveselectricitat.com
www.viveselectricitat.com

689324247

“Cal Català
CANSALADERIA · XARCUTERIA
CARNISSERIA · PRECUINATS · FORMATGES

XARCUTER

Més de 50 producetes
d’elaboració pròpia!

c/Pujadas, 25 - Tel. 93 803 00 45 IGUALADA
domenechxarcuter@igualada.cat

Diajosu!s
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La Fira d’Artesania i el Mercat d’Antiguitats també
tindran un espai al Passeig Verdaguer

PROJECTES
PERSONALITZATS
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ESTUDI
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PRESSUPOST
OPTIMITZAT

www.reformesigualada.com
Tel. 938 04 06 98

info@reformesigualada.com
Pl. del Rei, 10, 08700 Igualada, Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

T

ot i que una gran
part dels expositors
d’aquest cap de setmana hi seran sota el paraigues
de FirAnoia, també hi haurà
espai per la Fira d’Artesania
i pel Mercat d’Antiguitats
durant aquest cap de setmana. Com també trobareu en
aquestes pàgines de l’especial de La Veu, l’Automercat
també hi serà ben present, en
aquest cas ubicant-se a la Plaça de Cal Font.
Pel que fa a la Fira d’Artesania, es celebrarà tant dissabte
com diumenge des de les 10
del matí i fins les 9 del vespre. Una fira d’artesania que

aquest any coincideix amb
l’aposta del Consell Comarcal de l’Anoia per aquest sector. Aquesta crida proposa a
les empreses i professionals
del sector omplir un breu
formulari on se’ls pregunten
aspectes com el seu àmbit
d’activitat –ceràmica, joieria,
disseny gràfic, il·lustració,
etc.–, el lloc on treballen, on
venen els seus productes, les
dades de contacte o si tenen
web o xarxes socials, entre
d’altres aspectes. Les dades
proporcionaran informació
sobre aquest perfil de professionals, ja siguin artesans,
dissenyadors o creadors que
dissenyen i creen productes o
bé serveis únics que empren

Viscogel:
El descans
més fresc

processos de producció de tipus artesanal, de manera ètica i sostenible i que els seus
canals de venda són tant físics
com digitals.
Per altra banda, el Mercat
d’Antiguitats, es farà diumenge al matí, de 10 a 2/4 de 3 del
migdia. Es tracta d’un punt de
trobada per a tots els amants
de les antiguitats i el col·leccionisme (monedes, postals,
xapes de cava, discs ...) realitzant vendes, compres i fins i
tot d’intercanvi de materials
entre els mateixos expositors.
Tant la Fira d’Artesania com
el Mercat d’Antiguitats s’ubicaran al Passeig Verdaguer,
un a cada extrem dels expositors de FirAnoia

BASE
+
MATALÀS 150X190
+
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579€
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La trobada d’hereus i pubilles dels
municipis de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
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n dels actes tradicionals de la FirAnoia i que aquest any
tampoc es podrà celebrar,
és la trobada d’hereus i pubilles de diversos municipis
de la comarca. El diumenge

al matí les parelletes d’hereus
i pubilles anaven arribant de
tots els pobles de la comarca de l’Anoia. Començaven
el dia amb un petit esmorzar
que feien plegats i en acabar la missa a Santa Maria,
eren els encarregats de fer les
ofrenes als fruits del camp.

Tot seguit, s’acostuma a fer
una cercavila per alguns carrers del centre d’Igualada,
acompanyats dels gegants
de la ciutat i acabaven la jornada rebent un obsequi per
part de les autoritats locals.
A continuació en podeu veure algunes fotografies.

Impressió digital
Plastificacions
Fotocòpies de plànols
Fotomuntatges fotogràfics
Calendaris personalitzats
Fotocòpies en B/N i color

93 804 55 79

C/Òdena, 86 baixos

08700 Igualada

Digitalització de documents
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Hereus i pubilles de l’Anoia a la FirAnoia 2017

Hereus i pubilles de l’Anoia a la FirAnoia 2018

Passeig Verdaguer, 55 · IGUALADA · centrearal@gmail.com
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Les ciutats agermanades amb Igualada: Lecco, Guimaraes,
Akasakovo i Montluçon
REDACCIÓ / LA VEU
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a FirAnoia sempre
havia estat una bona
ocasió per convidar a
les ciutats agermanades amb
Igualada. Aquest any, per les
circumstàncies excepcionals
en què ens trobem, no serà
possible, però aquest especial és un bon espai per fer un
repàs a les quatre ciutats que
estan agermanades amb la capital de l’Anoia.
A l’hora de fer un agermanament es busca una ciutat que
sigui similar, tant pel que fa al
nombre d’habitants com en
els interessos econòmics, culturals, socials. A continuació
expliquem breument com
son aquestes ciutats.
Lecco
Lecco és una ciutat de 48.000
habitants de la Llombardia,
a 50 quilòmetres al nord de
Milà. Els Alps de Bèrgam
s’eleven a nord i a l’est, travessats per la Valsassina, l’extrem
sud marca Lecco.
El llac s’estreny per formar el
riu Adda, de manera que es
van construir ponts per millorar les comunicacions per
carretera fins a Milà.
La seva economia solia basar-se en la indústria (fabricants de ferro), però ara és
principalment terciària.
Amb la pandèmia, la relació
entre Igualada i Lecco va ser
molt estreta ja que van ser
ciutats on l’impacte del coronavirus va ser molt alt.
Aksakovo
Aquesta ciutat búlgara està
agermanada amb Igualada
des de l’any 2008. És la ciutat
més petita de totes quatre i es
troba a tocar del Mar Negre.

En la signatura de l’agermanament entre les dues ciutats,
que es va fer a Igualada, a més
dels representants de les dues
ciutats també hi va participar l’exfutbolista búlgar del
Barça, Hristo Stoixkov, qui
llavors era president de l’Associació Búlgar-Catalana per
l’Amistat i la Cooperació Sant
Jordi.
Guimaraes
La ciutat de Guimarães es
considera el bressol de Portugal perquè allí va néixer
Alfons Henríquez, que es
convertiria en el primer rei
de Portugal. Actulament té
uns 50.000 habitants en el
seu nucli, però el seu terme
municipal supera els 160.000
habitants.
La UNESCO va catalogar la
zona intramurs de centre històric de Guimaraes com a Patrimoni Mundial, gràcies als
valors d’originalitat i autenticitat utilitzats per a la seva
recuperació. En l’actualitat, la
ciutat encara compta amb un
conjunt patrimonial harmoniós i ben cuidat que es pot
veure en gracioses baranes de

ferro, balcons i pòrtics de granit, cases senyorials, arcs que
uneixen carrers estrets, lloses
de terra polides pel pas de el
temps , torres i claustres.
Montluçon
Montluçon és un municipi
d’una dimensió molt similar
a Igualada, amb uns 38.000
habitants i està situada prop
de Llemotges, al departament
de l’Alier i a la regió d’Alvèrnia-Roina-Alps. La travessa
el riu Cher, un afluent del riu
Loira.
Com Igualada, els seus orígens es remunten a l’Edat Mitjana, concretament al segle XI
i, per això, bona part dels seus
atractius turístics i patrimonials daten d’aquells segles, com
el Castell dels Ducs de Borbó,
l’església de Notre-Dame o el
seu nucli històric, entre altres.
Tot i que històricament es va
distingir per la mineria, el vidre i la siderúrgia, actualment
concentra la seva activitat
econòmica fonamentalment
en les indústries química i
electrònica, amb plantes de
companyies destacades com
Dunlop o Sagem.

La ciutat de Lecco, una de les quatre agermanades amb Igualada

Menú de dilluns
a diumenge per 7,70€
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L’Antic Escorxador ja s’ha consagrat
com a espai per acollir fires
Gràcies per confiar
en nosaltres!

www.supermas.cat

REDACCIÓ / LA VEU
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n una sessió municipal de l’any 1902 es va
aprovar la construcció
d’un escorxador municipal,
signant els plànols els arquitectes Pau Salvat Espasa (ar-

quitecte municipal) i Isidre
Gili Moncunill l’any 1903,
autors també del mercat anomenat La Pajarera a la plaça de l’Ajuntament. L’edifici
de l’escorxador (uns 13.000
m2), construït en terrenys
cedits per l’industrial tèxtil

· Et farem el teu projecte
personalitzat
· Empresa especialitzada
en il·luminació led
· Assessorament i venda
directe de fàbrica

Talleres Gaseti C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5
Polígon industrial "Les Comes"
08700 Igualada (Barcelona)
Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com

TOT EL QUE NECESSITIS, HO TINDRÀS

BODES
COMUNIONS
ANIVERSARIS
EXTRAESCOLARS

www.animacions.animans.cat

Peix fresc i peix congelat
Florenci Valls, 64 · Igualada · Tel. 93 514 42 18

93 141 47 39

Francesc Castells Comas a
les Forasteries de Sant Agustí, s’inaugurà l’any 1905 i va
estar en funcionament fins
els anys 70 del segle XX. Després de més d’un quart de segle d’abandonament, l’Ajuntament va decidir rehabilitar

l’edifici per convertir-lo en
un espai funcional destinat
a celebrar-hi fires i esdeveniments de forma periòdica.
La nau principal de l’edifici és rectangular. Als costats hi ha dos departaments
quadrangulars. Dues ales
ajuntades al cos central per
un passadís cobert condueixen als patis. Darrera la nau
principal hi trobem petites
dependències. L’estructura
suport de la nau central i de
les dues més petites és de ferro, mentre els corrals tenen
encavallada de fusta. Els materials bàsics de construcció
són el totxo i la pedra. Per la
decoració s’emprà la ceràmica de color verd. El conjunt
d’edificis es distribueix simètricament respecte a un eix
perpendicular al carrer, que
passa per la nau central i la
porta principal, que a banda
i banda, arran de carrer, tenia dos cossos, la porteria a
l’esquerra i l’administració a
la dreta.
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67 anys de Fira

II Fira Agrícola i ramadera de setembre, les autoritats visiten l’exposició organitzada pel
Foment de Fires i Mercats. AFMI/Procopi Llucià.
REDACCIÓ / LA VEU
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l context econòmic i social dels anys 50 va ser
favorable (després d’un
anys anteriors de greu davallada econòmica a tot el país) a la
promoció d’iniciatives orientades a millorar les activitats
mercantils i industrials. L’expansió de la producció industrial igualadina va contribuir
a desvetllar l’interès per organitzar certàmens firals amb
l’objectiu de donar a conèixer
les innovacions tecnològiques
i exhibir els productes manufacturats i agrícoles.
En aquesta conjuntura un
grup de comerciants igualadins va formar el Foment de
Fires i Mercats d’Igualada sota
el patronatge de l’Ajuntament

amb l’objectiu de potenciar els
tradicionals mercats setmanals. I va dur a terme a seva
primera activitat pública, la
Fira de Reis del 1952. Una fira
que ja comptà amb el tradicional mercat ramader a més
d’exposicions de maquinària,
planters, venda ambulant en
general i productes del camp.
L’èxit d’aquesta fira va encoratjar els organitzadors a tirar
endavant la I Fira Industrial i
Comercial, que tindria lloc els
dies de Festa Major, l’agost del
1952.
El recinte firal s’instal·là al
vestíbul i a les antigues escoles i pati de l’Ateneu Igualadí
(llavors il·legalitzat) i va ser un
exponent dels principals sectors econòmics de la ciutat.

Foment de Fires i Mercats assumí com a tasca pròpia l’organització d’aquesta Fira com
a certamen anual.
Però l’any següent, la II Fira
no va complir les expectatives i es va fer un replantejament sobre com havia de ser.
El 1954 es va apostar per una
mostra amb un format més
tradicional i lúdic, amb la
implementació d’una fira de
productes agrícoles fonamentada en l’Exposició i Concurs
del fruits del camp, com a eix
central. Aquesta fira va encetar un format que va tenir una
llarga durada i el certamen firal adquirí un caire marcadament agrícola. El 1955 es realitzà per primer cop l’ofrena de
fruits del camp.

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 13 | Igualada | Tel.639 666 077
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada
Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com

Av. de Barcelona, 23,
08700 Igualada
93 803 75 33
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Estands situats al passeig Verdaguer

c/Dr. Pujadas, 3 IGUALADA
Tel. 93 805 46 99 /615 664 380
www.florsivioles.net
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conserves

ZAPATA
Mercat Municipal la Masuca, 127-132
Tel. 667 67 25 73
IGUALADA

A finals dels anys 50 la Fira va
anar incorporant noves activitats: l’any 1958 es va incorporar el pregó, es va traslladar la
Fira al Passeig Verdaguer. El
primer pregoner va ser Joan
Antoni Garcia Urgelés amb
un discurs que fou retransmet
per Radio Nacional de España
de Barcelona.
També aquest any, que es
commemorava el centenari del naixement del General
Vives, es va inaugurar la nova
pista d’aterratge i va tenir lloc
un festival d’acrobàcia aeronàutica.
Els anys seixanta van suposar
una transformació lenta de la
política econòmica de l’Estat,
arribant a un “desenvolupament” que també es va notar
en la Fira d’Igualada.
Els bens de consum duradors
van adquirir una creixent importància al llarg de la dècada
dels seixanta: els automòbils,

Els anys seixanta van
suposar una transformació lenta de la
política econòmica de
l’Estat, arribant a un
“desenvolupament” que
també es va notar en la
Fira d’Igualada.
els electrodomèstics, els productes per moblar la llar, materials de construcció , maquinària i vehicles industrials. Un
exemple és que en la Fira del
1962, el valor econòmic de la
maquinària i vehicles exposats
ascendís a uns 14,5 milions de
les antigues pessetes.
Però malgrat la ràpida industrialització de la societat igualadina d’aquesta època durant
aquests anys, sobre els trets estructurals de la fira igualadina
fou d’escassa consideració. La
Fira mantingué la seva línia

MERCERIA
·Arranjaments exprés
·Costura creativa per infants
·Patchwork per a adults
·Grups de ganxet, mitja i macramé

Plaça Anselm Clavé, 4
93 803 54 61- IGUALADA

tradicionalista amb la incorporació d’actes que encara reforçaven més aquest tarannà,
com l’homenatge als agricultors més grans de la comarca.
Va ser el 1965 quan s’introduí
un nou element: la reina de la
Fira que, acompanyada de les
seves dames d’honor, ocupà
un lloc destacat en tots els actes oficials. La primera va ser
M. Rita Nuñez i Miserachs. El
1971 la Pubilla va substituir la
reina.
Els certàmens firals dels anys
seixanta continuaren totalment desvinculats de la indústria local i es convertiren en
un aparador de productes que
la situació econòmica convertia en béns de consum de masses: cotxes, motos, electrodomèstics....
El 1970 finalment els fabricants de gènere de punt de la
ciutat finalment es decidiren
participar en el certamen. En

De dilluns a divendres
de 10 a 13.30h i
tardes 15.30 a 19.30h
Dissabte de 9.30 a 13.30h

Pau Muntadas, 15 · IGUALADA · 93 804 58 53 · 626 306 227
Segueixnos a:
@lesfornituresigualada
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en la Fira celebrada el setembre del 1959. Hi van participar més de 100 expositors. AFMI/Procopi Llucià.

Exposició dels Fruits del camp, patrocinada per la Caixa Rural de Barcelona. AFMI/L’Art de la Llum.

la Fira d’aquest any, cinquanta
empreses del sector presentaren una demostració de la
seva producció i Fagepi va organitzar una desfilada de models a l’Hotel Amèrica. El 1971
es va celebrar la II Demostració de la Indústria del Gènere
de Punt que va ocupar el doble d’espai que la primera ocasió. Aquestes demostracions
estimularen la participació, el
1972, del sector adober a la
Fira. En la III Demostració del
Genere de Punt hi van participar 171 empreses del sector
i es van fer dues desfilades de
models: una a l’Hotel Amèrica, per als professionals, i l’al-

tra a la plaça de l’Ajuntament,
oberta a tothom.
La mort del general Franco,
l’obertura del procés de transició política vers la monarquia
institucional i la profunda crisi industrial de la segona meitat de la dècada dels anys 70
van significar la fi d’aquestes
manifestacions firals. El 1976
Fagepi ja no estigué present
a la Fira i no s’hi reincorporà
fins el 1992. Les desfilades públiques de moda es continuaren celebrant amb la col·laboració d’empreses, comerciants
i empresaris a títol personal.
El 1975 el 60,7% de la població activa igualadina estava

El 1970 finalment els
fabricants de gènere de
punt de la ciutat finalment es decidiren participar en el certamen.
ocupada en el sector industrial (l’agricultura ocupava un
percentatge gairebé testimonial, l’1,2%). La indústria igualadina es veié molt intensament
i negativament afectada per
la crisi. La liquidació i fallida
d’empreses i les reduccions de
plantilla van implicar que a
Igualada i comarca es registrés
un fort increment de l’atur.

-LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS FINS A 12.000 Kg.
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- Carretons d´ocasió
- Reparació i manteniments preventius
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Pintura interior/exterior
Allisats i lacats

661 275 411

Pati del Centre Nacional, que es celebra la fira de la Festa Major, organitzada per la
comissió ”Foment de Fires i Mercats”, durant les sardanes. /AFMI Procopi Llucià.
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Aquestes circumstàncies van
fer que Foment de Fires i Mercats es plantegés l’actualització
del certamen. L’Exposició de
fruits del camp es mantingué
com a eix del certamen, així
com la celebració de tots els
actes folklòrics i populars que
ja eren tradicionals.
La Fira del 1976 ja incorporà estands representatius dels
pobles de la comarca i hi hagué un augment d’estands
d’entitats culturals, polítiques,
sindicals...
Va ser en aquesta època en
què es va començar a parlar
de la necessitat de dotar la
ciutat d’un recinte firal i una
de les primeres propostes feia
referència a la recuperació de
l’edifici de l’Escorxador per
ubicar-hi la Fira.
Els anys 80 hi va haver un

A finals dels anys setanta es va començar a
parlar de la necessitat
de dotar la ciutat d’un
recinte firal i una de
les primeres propostes feia referència a la
recuperació de l’edifici
de l’Escorxador per
ubicar-hi la Fira.
canvi en la Junta directiva de
l’entitat que no va saber afrontar els dos grans reptes que hi
havia: la seva especialització i
el seu emplaçament.
El 1988 l’Ajuntament d’Igualada va comunicar als membres
de Foment de Fires i Mercats

la intenció de crear un Patronat Municipal que assumís
l’organització de la Fira. Es
pretenia incorporar a la gestió professionals qualificats.
També es va proposar modificar els estatuts de Foment que
a causa del seu anacronisme
impedien demanar subvencions a la Generalitat. També es
volien suprimir gran part dels
actes folklòrics que fins llavors
havien caracteritzat el certamen.
La proposta de canvis va provocar tensions entre Foment
de Fires i l’Ajuntament, arribant a presentat la dimissió en
bloc tots els membres de Foment, que l’alcalde no acceptà.
La contradicció entre la nova
realitat política, social i econòmica i el tradicionalisme
que predominava dins de Fo-

BANYS, PORTES,
PARQUETS, VESTIDORS,
ELECTRODOMÈSTICS,
SOSTRES EN FUSTA,
ALUMINI, MOBLES DE
CUINA A MIDA
cuinoxigualadamanresa
mobiliari_cuinox

c/Concepció 7 - Igualada - Tel. 93 804 18 50 - M. 669 450 486
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A cavall dels anys 80 i
90, la contradicció entre
la nova realitat política, social i econòmica i
el tradicionalisme que
predominava dins de
Foment de Fires aviat
portà a desavinences
públiques amb
l’Ajuntament.
ment de Fires aviat portà a
noves desavinences. L’alcaldia
tornà a plantejar el problema
de la gestió de la Fira i que calia transforma-la.
Les discrepàncies entre Ajuntament i el president de Foment de Fires, Joan Rey, ompliren les pàgines de la premsa
local que van acabar amb la
dimissió del president i la
convocatòria d’una assemblea

Vista de la rambla del General Vives amb els estands, el 21 de setembre de 1957. /AFMI

extraordinària per procedir a
la renovació de la presidència
i de la Junta directiva.
Finalment en va ser escollit
Pere Carles com a nou presi-

dent de Foment de Fires i
Mercats. Aquesta renovació
de l’organització firal es va dur
a terme en un moment en què
era molt preocupant el futur

Concurs d’Arrossegament celebrat el 23 de setembre de 1956 al passeig Verdaguer. /AFMI

d’un dels sectors econòmics
més importants de la ciutat: la
indústria del gènere de punt.
La nova direcció de la Junta de
Foment de Fires va presentar
una proposta basada en quatre
punts bàsics: la desvinculació
de Foment de qualsevol opció
política, una modificació dels
estatuts, el canvi d’ubicació de
la seu social (desvinculant-la

de l’Ajuntament) i el compromís de transformar la fira en
una plataforma de promoció
dels sectors industrials i comercials de la ciutat.
La nova direcció optà per
mantenir el format tradicional de la Fira i es proposà,
alhora, potenciar els lligams
entre el món empresarial i
l’organització firal a partir de
salons monogràfics orientats
a satisfer les demandes i les
necessitats dels sectors comercials i industrials d’Igualada i comarca. A la fira del
1992 es van començar a notar els primers canvis amb
la reincorporació de Fagepi
i la el restabliment de les relacions amb la Unió de Botiguers d’Igualada. Per tal de
facilitar la participació del
comerç local s’instal·laren
dues carpes a la plaça de Catalunya.
En la línia de potenciar la
diversificació se celebrà el I
Saló de la informàtica i una
matinal d’aeronàutica, preludi del que serà posteriorment l’Aerosport.

Reunió de junta del Foment de Fires i Mercats, l’any 1960. /AFMI

50 ANYS REALITZANT PROJECTES I
CONSTRUINT IL.LUSIONS
Miquel Caro 639 34 54 78 / Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L. Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t Igualada
estilllar@yahoo.es
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SEBASTIAN-1 Pau Muntadas, 46
Tel/Fax 93 803 31 75
Igualada
SEBASTIAN-2 Masquefa, 21
Tel/Fax 93 805 12 87
Igualada
SEBASTIAN-3 Pg. d’Aurèlia Capmany, 15
Tel/Fax 93 803 31 75
Vilanova del Camí

Fira de setembre del 1999, grup folklòric Firlinfeu de Lecco visità els carrers d’Igualada amb motiu
de l’agermanament Igualada-Lecco. / AFMI-L’Art de la Llum.

C/Sant Magí 44,
Igualada

Mostra de fruits del camp al Mercat de la Masuca de l’any 1985 / La Veu.

L’aportació més significativa
d’aquesta nova etapa va ser,
sens dubte, l’organització de
salons monogràfics. El 1993
la Fira es traslladà a un edifici
cobert: l’antiga fàbrica Amèlior on també s’hi instal·laren
els certàmens Moda&Punt i
Maq&Punt.
L’èxit d’aquests dos salons va
determinar convertir-los en

mostres especialitzades desvinculades de la tradicional
Fira de Setembre.
En el curs dels primers anys
de la dècada dels noranta la
directiva de Foment s’esforçà
perquè la Fira de setembre
adoptés un caràcter multisectorial i professionalitzat.
El llarg historial de la fira presentava la paradoxa que la

indústria paperera -de gran
tradició històrica i amb un
pes econòmic important a la
comarca- no havia participat
mai al certamen. Això s’intentà solucionar i va ser el 1997
quan foment inicia converses
amb la Unió Empresarial de
l’Anoia per tractar d’organitzar
un saló biennal dedicat a la indústria paperera. MaqPaper es
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El 1993 la Fira es traslladà a un edifici cobert: l’antiga fàbrica
Amèlior on també s’hi
instal·laren els certàmens Moda&Punt
i Maq&Punt. L’èxit
d’aquests dos salons
va determinar convertir-los en mostres especialitzades.
va fer realitat el 1999.
En definitiva, a través de l’organització de salons monogràfics s’aconseguí en els anys
90, impulsar tres exposicions
firals capdavanteres en el conjunt de l’estat.
A partir d’aquí van anar naixent nous salons monogràfics com el Saló Nuvis, la Fira
Mercat de Primavera, la Fira
Automercat i la creació dels
Premis Anuària de disseny.
També s’han conservat, sense
modificar les fires tradicionals
com la Fira de Reis i la Fira
d’antiguitats, de periodicitat
mensual.

Durant alguns anys, l’exposició de cotxes a la fira es feia al recinte de Cal Carner, i també la fira Automercat. / La Veu

El concurs de Fruits del camp
es mantingué fins el 1999 i el
pregó es reconvertí en un acte

acadèmic.
L’activitat firal de l’entitat ha
tingut un creixement molt

Interior del recinte firal de l’antiga fàbrica Amèlior. / La Veu

important als darrers anys,
gràcies bàsicament a l’impuls
que li va donar la nova junta directiva encapçalada per
Joan Domènech, que n’agafà
el relleu el 2013 i potencià el
desenvolupament de noves
activitats firals en el marc del
teixit industrial de la comarca.
El gener d’aquest any 2020 va
ser substituït per Magí Senserrich.
Va ser aquest any que la Fira
d’Igualada retornà al passeig
Verdaguer i l’any 2014 va canviar de dates, passant de fer-se
del setembre al més de maig.
Poc a poc es van incorporar
noves fires, com TastAnoia,
o se’n van reformular d’altres,
com l’Automercat. En la línia
de potenciar el comerç i la indústria, Fira d’Igualada està
estudiant tirar endavant noves fires a curt termini, com
també està oberta a qualsevol

Fira d’Igualada retornà
al passeig Verdaguer i
l’any 2014 va canviar de
dates, passant de fer-se
del setembre al més de
maig. Poc a poc es van
incorporar noves fires,
com TastAnoia, o se’n
van reformular d’altres,
com l’Automercat.
suggeriment de cara al futur.
Fira d’Igualada és una entitat
dinàmica i molt conscient de
la seva finalitat.
Per això, la seva inquietud a
estudiar nous projectes i la
seva total predisposició a col·
laborar en totes aquelles actuacions que puguin servir per
promocionar econòmicament
la ciutat i la comarca.
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Les fires, un pilar fonamental de l’activitat econòmica
de Catalunya des de fa segles
Alguna de les fires
més antigues de l’antiga Corona d’Aragó,
i de les fires més antigues d’Europa, son
la Fira Agrària de
Sant Miquel de Lleida,
des de 1232 la Fira de
Xàtiva des del 1250,
per un privilegi de
Jaume I o la Fira de
Tots Sants de Cocentaina, que es ve celebrant, quasi ininterrompudament,
des del 1346.

REDACCIÓ / LA VEU

U

na fira és una congregació en un lloc
determinat de mercaders que exposen béns i
mercaderies durant un període delimitat. Les fires són esdeveniments amb una llarga
tradició en la història d’Europa i normalment estan acompanyades d’activitats d’entreteniment i culturals.
Originalment lligades als moviments dels ramats d’ovelles,
les de tardor tenien lloc quan
els ramats baixaven de les
muntanyes en cerca de pastura, i les de primavera, quan
tornaven a les altures. En l’edat
mitjana els permisos per realitzar fires eren molt preuats, i
igual que els mercats, s’anaven
esglaonant durant el calendari. Aquestes fires eren capaces
de reactivar l’economia de tota
una contrada, i és per això que
típicament han tingut un gran
tracte de favor.
Alguna de les fires més antigues de l’antiga Corona d’Aragó, i de les fires més antigues
d’Europa, son la Fira Agrària
de Sant Miquel de Lleida, des
de 1232 la Fira de Xàtiva des
del 1250, per un privilegi de
Jaume I o la Fira de Tots Sants
de Cocentaina, que es ve celebrant, quasi ininterrompudament, des del 1346.
Les fires anaren decaient i primer s’hi incorporaren altres
tipus de bestiar, com cavalls,
porcs i vaques, després amb
maquinària agrícola, i amb la
industrialització aparegueren
les fires de mostres i els salons
internacionals.
Una fira de mostres és un certamen periòdic en el qual empreses o entitats d’una mateixa

Les fires agrícoles i ramaderes, molt presents a les terres de Lleida i el Pirineu.

Fira d’Indians a Begur, una de les més turístiques del país.

activitat comercial exposen
els seus productes. Les fires
també es coneixen com a salons quedant reservat el terme
fira de mostres per designar
exposicions generalistes en
què es mostren productes de
diferents indústries. Si les primeres estan dirigides al públic professional, les segones

s’orienten al visitant profà. El
concepte modern de fira de
mostres implica una exposició periòdica, en un espai
construït expressament, de
mostres de productes, principalment manufacturats. En altres llocs d’Espanya es poden
trobar grans fires de mostres,
com les de Barcelona, Valèn-

cia o Alacant.
Les fires convoquen a expositors d’un mateix sector constituint un excel·lent punt de
trobada entre els fabricants
i els seus clients. En elles, les
companyies presenten les seves últimes novetats i realitzen
demostracions de producte
doncs disposen de l’espai i el
temps suficient per a això. Entre els avantatges que obté l’expositor de participar en una
fira destaquen les següents:
• Realitza un gran nombre de
nous contactes professionals
en breu espai de temps.
• Pot tractar amb els seus
clients en un ambient distès
apropiat per a la promoció de
vendes de productes i a les relacions públiques.
• Coneix amb poc esforç les
novetats presentades pels seus
competidors en exercir també

una funció de visitant.
• Introdueix i testa nous productes o serveis.
Per la seva banda els avantatges que obté el visitant són:
Visita en poc temps a un bon
nombre de proveïdors (reals
o potencials). Es fa una idea
clara de l’estat de la tècnica en
un sector que li concerneix
professionalment.
És important destacar, però,
que les fires no estan estrictament destinades a la venda de
producte encara que, de vegades, si s’aconsegueixen tancar
contractes en aquesta. La seva
funció és més aviat la d’establir
relacions amb els clients i realitzar nous contactes comercials als quals es visitarà amb
posterioritat.
Amb el desenvolupament
de l’economia i la globalització dels mercats, el nombre
de certàmens s’ha multiplicat oferint un panorama firal
cada vegada més extens i di-
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versificat. Així, trobem fires
de sectors tan variats com:
electrònica, logística, turisme,
maquinària, construcció, etc.
Els ajuntaments promocionen
la celebració d’aquests certàmens en recinte firal de la seva
propietat (o pertanyents a empreses mixtes) encoratjats pels
ingressos que generen tant
de manera directa (estands i
consums dins de la fira) com
indirecte, ja que atrauen molts
de visitants que realitzen consums en hostaleria, transport, oci, etc.
El període firal s’aprofita a
més, per a la celebració de
diverses activitats d’interès
per al sector com ara fòrums,
conferències, jornades tècniques, tasts de productes, desfilades, etc.
Fort impacte al país
L’impacte sobre la producció
del moviment firal a Catalunya és de 2.372 milions d’euros, segons un estudi elaborat
per la Universitat Pompeu
Fabra, en el qual també es
conclou que les fires generen
ocupació a prop de 27.000
persones. Un 72,8% de l’impacte econòmic correspon als
efectes derivats de la despesa

corrent de consum i el 27,2%
restant prové dels efectes derivats de la despesa d’inversió. En relació amb la despesa
generada sobre la producció,
un 66,1% és el resultat directe
de l’activitat firal mentre que
un 33,9% són induïdes sobre
el conjunt de les branques de
l’activitat econòmica.
Habitualment, a excepció, és
clar, d’aquest estrany 2020,
s’organitzen a Catalunya al
voltant de 400 fires. La majoria -també Fira d’Igualada- estan integrades a la Federació
de Fires de Catalunya (Fefic).
Les fires, abans com ara, han
estat un importantíssim factor de dinamisme, creixement
i competitivitat. Aquesta és,
sens dubte, l’analogia més poderosa que hi ha entre les antigues fires medievals i les fires
contemporànies. Abans, com
ara, les fires s’han consolidat
com un mecanisme innovador, i han assolit una gran
capacitat d’adaptació al canvi
econòmic i social.
El comerç, motor permanent
del progrés econòmic, s’ha
potenciat amb el desenvolupament de les fires tradicionals i
modernes.
Les fires són, ara més que mai,

La Fira de Reis d’Igualada és una de les més antigues del país, gràcies a un privilegi reial de 1373.

un gran aparador de novetats,
una gran eina de competitivitat.
Això val tant per a les grans
ciutats i les seves grans fires
com per a les petites viles i les
seves fires. Val tant per a les
fires especialitzades en bestiar com per a les fires especialitzades en béns de consum

i serveis. Unes i altres exploren ocasions d’intercanvi amb
perspectives de futur. Convoquen la curiositat i desperten
la imaginació del consumidor,
trets ben permanents i de continuïtat des de les primeres fires medievals fins a les d’avui
en dia.
Una fira millor que la de la

ciutat veïna és una font de
promoció comercial de primer ordre, per això les fires
són instruments poderosos
en la formació de l’avantatge locacional competitiu.
Bones raons, ahir i avui,
probablement també demà,
per tenir bona cura de l’activitat firal.

FEM CUINES EN 10 DIES
CERTIFIACIONS ENERGÈTIQUES
GESTIÓ DE PERMISOS D’OBRA
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
REFORMES CLAUS EN MÀ
PROJECTES D’INTERIORISME
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Totes les fires que se celebren a
Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

ESTILISME UNISEX
ASSESSORS D’IMATGE
De dimarts a divendres de 9.30 a 19.30
i dissabte de 9 a 15h (obrim al migdia)

F

Rambla Nova 27 (Igualada)
936721340 o WhatsApp 689753348
C/Les Cabanyes 23 (Vilafranca del Penedès)
935385534 o WhatsApp 616054252

QUIROMASSATGE
KINESIOLOGIA
REFLEXOTERÀPIA
QUIROPRÀXIA
ESSÈNCIES FLORALS
REIKI USUI TRADICIONAL
GEMOTERÀPIA

escola de teràpies naturals

Cursos de l’escola ARA
presencials i online

MATRÍCULA OBERTA
www.araterapia.com
605 617 614

ira d’Igualada és una
entitat sense afany de
lucre. Neix l’any 1951
amb la finalitat de fomentar
fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria
d’Igualada i la seva comarca. Actualment, s’organitzen
10 fires diferents. Algunes
d’elles se celebren en més
d’una ocasió al cap de l’any
i fan un total de 19 esdeveniments anuals. Aquest any
2020, degut a la pandèmia
de la Covid-19 la gran majoria d’aquestes fires s’han
anul·lat o han anat quedant
posposades, com és el cas de
FiraAnoia, que habitualment
se celebra a finals de primavera i que enguany la tindrem, amb un format molt
reduït, aquest cap de setmana, juntament amb el Mercat d’Antiguitat i Artesania i
l’Automercat. Les altres fires
que organitza són:
AEROSPORT
Aerosport neix l’any 1993 de
la mà de Fira d’Igualada i de
l’Aeroclub Igualada-Òdena,
entitat amb una llarga experiència aeronàutica i amb
el suport de l’Ajuntament
d’Igualada i de l’Ajuntament
d’Òdena. Des de l’any 1999,
aerosport compta també,
amb el suport organitzatiu i

la col·laboració de la Federació Aèria Catalana.
Aerosport és un certamen
obert al públic, que fomenta
els contactes entre professionals i aficionats de l’aeronàutica i dóna a conèixer, als no
iniciats, un món de nous esports d’aventura. Està, doncs,
dirigit a totes aquelles persones i entitats, vinculades o
no al món de l’aeronàutica
i, també, als serveis auxiliars
que aquesta genera: clubs,
empreses de material especialitzat, agències de vols turístics, publicacions, etc.
Fira d’Igualada va decidir
suspendre fins a nova data el
certamen d’aeronàutica general i esportiva Aerosport
que s’havia de celebrar els
dies 9 i 10 de maig a l’aerò-

drom Igualada- Òdena, i que
enguany tenia com a temàtica central les dones a l’aviació.
BSTIM
BSTIM és una fira biennal.
Es tracta d’un saló professional que pretén donar resposta a les necessitats d’aprovisionament en proximitat
de peça acabada de punt de
marques i distribuïdors del
sector de la moda.
La seva missió és facilitar
l’establiment de relacions
comercials entre empreses
industrials tèxtils, principalment del punt però també d’altres serveis agregats,
i gestors de produccions
de productes de moda amb
marques i distribuïdors europeus.
ENERGÈTICA
Energètica, la fira-congrés
de l’estalvi i l’eficiència energètica, presenta conferències
i taules de debat per tal de
poder resoldre aquells dubtes que tenen els industrials
del nostre país. Paral·lelament a les conferències, hi
ha un espai destinat a l’exposició i presentació de les
darreres novetats del sector,
on les empreses interessades
podran disposar d’un estand
per oferir els seus serveis als
visitants de la fira.
Energètica es realitza com-

Especialistes
en cuina i bany

MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ . INTERIORISME
Ctra. Manresa, km 31 · CALAF · 93 869 87 50

*

Ctra. de la Pobla, 109-111 · VILANOVA DEL CAMÍ · 93 806 02 40
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partint recinte i dates amb
Maqpaper.
FIRA DE REIS
La Fira de Reis és una de les
fires més antigues de les que
es celebren a casa nostra. La
concessió del privilegi de
celebració de fires i mercats
era una prerrogativa reial, el
1373 Pere III el Cerimoniós
concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que
començà en la festa de l’Epifania del Senyor i de durada
els quinze dies següents, origen de la tradicional Fira de

Reis.
Avui en dia la Fira de Reis
és un autèntic esdeveniment comercial i social. En
aquesta Fira especialitzada
en planters, és tradicional
que els pagesos de la comarca s’abasteixin dels planters
d’arbres que necessiten per
l’any. Darrerament s’ha complementat amb productes
d’artesania d’aquí i de fora i
amb parades que ofereixen
alimentació i productes artesanals.
MAQPAPER

MaqPaper és una fira biennal que enguany s’havia de
celebrar el 17 i 18 de juny
però que s’ha posposat degut
a la crisi sanitària.
MaqPaper és la fira pionera
i més antiga de l’Estat Espanyol dedicada a el sector paperer.
En l’esmentada fira es reuneixen durant els dos dies,
els proveïdors de la indústria
de la cel·lulosa, el paper i el
cartró ondulat de tot l’Estat.
Amb una mitjana de més de
50 expositors, que representen més de 120 marques, po-

dem trobar-hi empreses de
maquinària, accessoris, productes químics, tints, tallers,
enginyeries, etc.
TASTANOIA
Aquesta és una de les altres
fires afectada per les condicions de la pandèmia. S’havia de celebrar aquest cap de
setmana juntament amb FirAnoia, però finalment s’ha
decidit no dur-la a terme.
Es tracta de la mostra de la
millor gastronomia de la comarca: cellers i restaurants
ofereixen els seues millors

41

productes en format tast tot
passejant pel centre de al
ciutat.
AUTOMERCAT
L’any 1997 es va iniciar l’Automercat, la Fira-mercat
de l’automòbil d’ocasió, des
d’aleshores s’ha celebrat cada
any. Automercat és la fira
del vehicle de segona mà, els
concessionaris de la ciutat i
empreses del sector exposen
durant un cap de setmana els
seus vehicles. Aquest any se
celebra aquest cap de setmana juntament amb FirAnoia.

Assegurança
de rentat
opcional
per només

1€

detergents
netejavidres,
desengreixants,
netejallantes...
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TastAnoia, la mostra gastronòmica de l’Anoia,
enguany suspesa per la Covid-19
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest cap de setmana, juntament amb
FiraAnoia, havia de
tenir lloc el Tastanoia, la
mostra de la gastronòmica
de la comarca de l’Anoia,
però finalment, per raons
de seguretat sanitària del
moment que estem vivint,
s’ha decidit que no es durà
a terme, essent molt difícil
el control de la distància social i del nombre de persones en un esdeveniment en
què el punt central és el tast
de plats cuinats pels restaurants de la comarca i de vins
dels cellers del territori.
Tastanoia va néixer dins
la Fira d’Igualada, però a
partir de l’any 2018 ja es va
constituir com a fira independent, celebrant-se habitualment a principis del mes
d’octubre durant tot un cap
de setmana.
En la darrera edició del Tastanoia, que tenia com a epicentre la Rambla Sant Isidre,
es comptava amb 22 espais

tran gaudir dels fogons de
les cuines dels restaurants
de la comarca.
També s’ofereix una carta
de vins i caves que copes a
tots els visitants que vulguin
tastar els millors vins de la
comarca i les darreres creacions dels enòlegs anoiencs.

destinats al tast, 14 espais
d’alimentació i 8 cellers que
tenien previst vendre més de
25.000 tiquets i 300 copes.
El visitant de Tastanoia pot
degustar productes artesans,
plats elaborats, cerveses,
caves i vins de la comarca
mitjançant la compra de tiquets a partir d’un euro en
un espai agradable a l’aire

lliure i amb ambient festiu.
TastAnoia és un espai on
aturar-se, menjar i prendre
una copa de vi en calma.
Els productors locals ofereixen al visitant la possibilitat
de conèixer la qualitat i diversitat de productes que es
produeixen al territori, formatges, xocolates, embotits,
fruits secs, carn ecològica,…

aliments de proximitat que
es comercialitzen més enllà
de l’Anoia i que gaudeixen
de gran reputació.
El sector de la restauració
de la comarca també hi presència a la fira. Els restauradors anoiencs ofereixen en
els seus estands petits plats
elaborats que els ciutadans
poden degustar i li perme-

Sostenibilitat
El Tastanoia del 2019 va
promoure la campanya
“Fem una Fira Rodona”, amb
la reutilització de les copes.
S’oferien les copes a 2 euros donant la possibilitat al
públic de tornar-les a canvi d’un euro. Amb aquesta
campanya es volia promoure
mica en mica fer fires cada
vegada més sostenibles. En
la mateixa línia, també es
va conscienciar als expositors de la necessitat d’estalvi
energètic, demanant-los que
portin els mínims aparells
elèctrics possibles i del màxim d’eficiència energètica.
L’enllumenat de les carpes va
ser amb llum de led.

Especial
AUTOMERCAT

Tècnics especialistes de
BMW i Mini
per Igualada
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Tècnics especialistes de
BMW i Mini
per Igualada
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com
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Consells a l’hora de comprar-te un cotxe d’ocasió
REDACCIÓ / LA VEU

C

omprar un vehicle
de segona mà és com
llançar una moneda
a l’aire, unes vegades surt cara
i altres creu. Però com que et
toca canviar de cotxe (i no vols
invertir en un de nou), segueix
aquests consells per que l’atzar
es posi de part teva:
PROCEDÈNCIA I ÚS
Un bon primer pas és esbrinar
com s’ha fet servir el cotxe fins
ara i qui ha estat el membre de
la família que més l’ha utilitzat, així com els trajectes més
repetits. Nosaltres recomanem
els cotxes que procedeixen de
renting, ja que tenen sempre
el millor manteniment. També
els vehicles de curta edat, que
encara no necessiten els més
costosos passos pel taller: canvi de corretja, de frens, embragatge ...
CARROSSERIA
S’han de revisar bé els possibles
cops i l’estat de la pintura. Mira

amb perspectiva: allunya’t i observa el cotxe amb deteniment
perquè pots notar diferents
tons de color entre alguns panells de la carrosseria. Símptoma que ha rebut algun cop
i s’ha hagut de tornar a pintar.
Més enllà de l’estètica, això pot
haver afectat a algun lloc del
seu interior.
Si el problema el trobem al
capó o al sostre és perquè ha
estat aparcat al carrer i al sol i
la pintura s’ha aixecat. Compte: amb el temps es pot aixecar
també la pintura en altres zones.
Revisa també els talls de les
portes, el maleter i el capó.
Aquí pots veure les marques
que deixa la cinta que s’usa en
pintar el vehicle. No estan a la
vista, però sí que revelen que el
cotxe ha estat repintat.
ELS BAIXOS
Mira sota el cotxe i vigila si hi
ha òxid als baixos. En cas afirmatiu, serà perquè el vehicle
procedeixi de zones de costa

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5-6 08700 IGUALADA
botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57 Tel. botiga 93 803 51 10

(el salnitre és molt agressiu) o
de llocs amb baixes temperatures on és habitual tirar aigua
amb sal a les carreteres. A part
del que es veu a simple vista,
potser estiguin afectats alguns
components mecànics de la
zona baixa.
INTERIOR
No et conformis amb que el
cotxe sigui còmode. Presta
atenció i comprova que tots els
botons funcionin com correspon. Si algun falla pot ser per la
mala connexió d’un fusible o al
fet que el sistema que controla
està avariat.
A més, has de mirar bé l’estat de
desgast de diversos elements:
volant, palanca de canvi, controls dels llums (i eixugaparabrises), seients, estoretes ...
Treu la lupa, perquè si aquests
elements han perdut textura de
forma irregular estan reflectint
un ús irregular.
Fixa’t també si hi ha cremades
en els seients i en la moqueta;
això indica que s’ha fumat dins
(òbviament) i que el propietari
ha estat molt descuidat (i probablement ha cuidat poc el vehicle en general).
￼
BAIXAR EL CAPÓ,
UN MISTERI
És possible que siguis com el
95% de la població: a l’aixecar el capó només veus tubs i
cables que no saps què volen
dir. Tot i així hi ha punts que
poden donar-te pistes. Revisa
els nivells d’oli, líquid anticongelant i líquid netejavidres, i
vigila que la bateria no tingui
òxid en els borns. No té per què
ser negatiu per al vehicle, però
demostra descuit per part de l
propietari.
Un altre punt que pots com-

provar són els cargols, si hi ha
marques evidents de manipulació sabràs que el cotxe ha
necessitat alguna reparació important.
COMPORTAMENT
Prova el vehicle en ciutat i a
la carretera. Has de conèixer
com respon davant d’una situació convencional de trànsit i
has de quedar content amb les
seves reaccions. Que no doni
estrebades ni tingui pèrdues
de potència o vibracions del
motor. Vols comprar-te un
cotxe de segona mà i no pots
anar amb por a que et deixi tirat a cada cantonada.
MANTENIMENT
És important conèixer l’estat en

què el vehicle ha estat des que
va sortir de concessionari, i no
només l’actual. Verifica que el
llibre de manteniment compti
amb els pertinents segells realitzats després de cada revisió
i que aquestes s’han fet en instal·lacions professionals. Una
reparació no es pot realitzar en
qualsevol lloc: el “cunyat manetes” no compta com a mecànic.
Revisa també, així que puguis,
les factures i els productes emprats, ja apareixeran les marques usades. No és el mateix
un oli o uns frens de marca low
cost que una premium. La qualitat redunda en la futura vida
del cotxe.
La fitxa tècnica també és una
bona xivata. Comprova que

Bona Fira!

www.fermivalls.net

Electricitat - Electrònica - Injecció

Passant la revisió del teu cotxe amb
nosaltres no perds la garantia oficial

Novetat !
Reciclatge i càrrega
de gas a/c 1234yf

c/ Alemanya, 33 nau 3 - 08700 Igualada. Tel. 93 803 10 78 - Fax. 93 804 02 38
fermivalls@gmail.com

ADAPTACIÓ, REPARACIÓ
I MANTENIMENT
de vehicles per
mobilitat reduïda

AUTOMERCAT 2020 | 45

Divendres, 25 de setembre de 2020

certificat del pagament i el permís de circulació de vehicle.
Et tocarà pagar unes taxes per
l’operació, que són diferents a
les que ja vas pagar al banc.
Sembla molta paperassa, però
no és tant. En tot cas, si et sembla un embolic, pots sol·licitar
ajuda a una gestoria que t’ho
farà tot per uns 150 euros, és a
dir, un 25% més del que pagaràs fent-ho tot tu sol.

ha superat totes les ITV a la
primera o si ha necessitat més
d’un intent.

més tranquil·litat, hi ha empreses que ofereixen garanties entre particulars.

CONTRACTE DE
COMPRAVENDA
Abans d’iniciar cap paperassa,
et recomanem que demanis
un informe sobre la situació
del cotxe perquè pot ser que hi
hagi multes o factures de taller
pendents de pagar. No escatimis en preguntes, ni tan sols a
l’asseguradora: en algunes operacions de venda de segona mà
es cedeix el temps que resta de
l’última pòlissa.
El següent pas és signar un
contracte de compravenda entre les dues parts. Descàrrega
a Internet un contracte tipus i
només hauràs d’omplir les dades del comprador i el venedor
i els del cotxe.
I recorda que quan compres un
vehicle a un particular també
tens garantia. Et cobreix durant sis mesos, encara que en
cas d’avaria has de demostrar
que aquesta s’ha produït per
un defecte de l’automòbil i no
per l’ús que li has donat. Per a

DOCUMENTACIÓ
El canvi de propietat i la comunicació a Trànsit porta el seu
temps. Depenent de l’afluència
de sol·licituds en el teu centre
més proper ho pots fer tot en
només unes hores o en més
d’un matí.
En primer lloc, hauràs d’omplir
un formulari (que et pots descarregar del web de la DGT) i
abonar l’impost de transmissions patrimonials en un banc
associat. Després has d’acudir a
Trànsit a lliurar el formulari, el
contracte de compravenda, el

EL CONSELL FINAL:
COMPTE AMB
LES GANGUES
Com sempre s’ha dit, ningú
dóna duros a quatre pessetes,
de manera que no et fiïs del
que sembla una ganga perquè
pot tenir truc. Compra a professionals perquè et donaran
un preu adequat i comptaràs
amb una garantia de al menys
un any. Automercat és una
ocasió excel.lent.
Si el tracte és entre particulars,
consulta els preus d’automòbils
similars en webs especialitzades d’anuncis de vehicles. Així
et faràs una idea de les valoracions i del temps que estan trigant a vendre.
Fuig dels cotxes de segona mà
denominats mileuristes, ja que
són molt veterans, de dubtosa
procedència i amb un manteniment molt millorable. Lamentablement, són els que copen el mercat d’ocasió.
Encara que costi de creure, hi
ha punts en polígons on es concentren vehicles amb cartells
de “Es ven”, i molts pertanyen a
“pirates” que tenen cotxes estacionats a la zona. A més de ser
una activitat il·legal, sempre intentaran enganyar-te.

Av. Madrid, 32 · Òdena
totcamioodena@gmail.com
T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

TREBALLEM AMB
TOTES LES COMPANYIES I LA TEVA
DESINFECCIÓ AMB OZÓ
DISSABTES HORES CONVINGUDES

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I SUSPENSIONS TURISMES
4X4 I FURGONETES
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El mercat del cotxe de segona mà,
REDACCIÓ / LA VEU

E
C/ Alemanya, 24 - Polígon Industrial Les Comes
- 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 58 84 dani.espaipintura@gmail.com

Garatge Verdaguer

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil 692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

JMV MOTORSPORT
Jose Manuel Vazquez Ramos
JMV MOTORSPORT
C/ Cervantes 19, baixos
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

n els darrers anys les
operacions amb vehicles de segona mà
s’han disparat. Les ‘fàbriques’
de vehicles d’ocasió (VO) estan a ple rendiment a diferència del que passava anys enrere quan tot just existia oferta
de cotxes usats joves.
El mercat de VO està vivint
un moment dolç i el 2019 va
acabar amb la xifra rècord
dels dos milions de vehicles
d’ocasió venuts, segons l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam).
Les dades mostren la consolidació d’un canvi de tendència amb els seminous com els
nous protagonistes del mercat. Així, mentre els cotxes
de més de deu anys creixen
a un ritme del 21,7%, els de
fins a tres anys ho fan al 50%.
L’oferta és crucial per a definir l’estat del mercat d’ocasió
i així ho explica Juan Antonio
Sánchez Torres, president de
Ganvam, “recordem que es
ven el que hi ha, ni més ni
menys. No cometem l’error
de carregar les tintes només
sobre la demanda perquè
tendir cap a un mercat madur d’usats passa irremeiablement per l’existència d’una
bona oferta, com a conseqüència d’un parc més jove”.
Més oferta de cotxes joves
El bon comportament de el
sector turístic -no aquest any,
com ja sabem- té bona ‘culpa’ d’aquest auge. Fins ara, el
boom del turisme ha portat a
les empreses de lloguer a una
important renovació de flotes
i això, al seu torn, afavoreix

l’entrada de vehicles usats de
poca edat als concessionaris i
compravendes. Un dels principals canals generadors de
VO funciona ja de nou a ple
rendiment aportant un volum important de seminous.
També les matriculacions
tàctiques tenen molt a veure
en aquest augment de l’oferta
d’usats joves. Es tracta d’operacions de Km0, automatriculació de concessionaris,
vehicles que s’exporten un
cop matriculats per la marca
o pel propi concessionari, així
com flotes de les marques per
a ús intern dels seus directius
o personal. El protagonisme
d’aquestes automatriculacions i dels rent a car explica
que el 25% de les vendes de
professionals a particulars se

centrin en vehicles de menys
d’un any d’antiguitat.
Segons dades de Coches.net
el preu mitjà de el vehicle
usat és a l’entorn dels 14.000
euros.
Domini de cotxes mileuristes i de particulars
Tot i aquestes dades en positiu, les operacions de compravenda entre particulars
segueixen dominant el mercat acaparant el 56,3% de les
vendes.
A les operacions entre particulars el segueixen en ordre
d’importància, les realitzades
en les xarxes oficials (26%),
en els centres de compravendes (12%) i a través de les empreses de lloguer (6%).
De la mateixa manera que

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98
info@planxisteriagelabert.com
C/ Gaspar Camps, 31
08700 Igualada

www.planxisteriagelabert.com

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel. 93 803 20 66
taller@autoreparacionesagustin.com
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a l’alça en els darrers anys

amb les operacions entre
particulars, també hi ha un
domini de vehicle mileurista. Els vehicles de més de 10
anys d’antiguitat representen
més de la meitat de les vendes
d’usats (56%). ¿Els motius?
Són assequibles i es poden
pagar al comptat. Això ajuda
al creixement quantitatiu de
mercat, encara que no qualitatiu, una mica del que es
queixa el sector. La forta demanda d’aquests models ha
generat una curiosa inflació
dels seus preus que es mouen
a l’entorn dels 1.000 i 2.000
euros.
Juan Antonio Sánchez Torres, president de Ganvam, no
es cansa d’insistir en la importància de fer la compra a
un professional, ja que asse-

guren la qualitat del vehicle
oferint una garantia mínima
d’un any i utilitzen el seu
contracte de compravenda
exempt de clàusules abusives.
Convé recordar que les operacions entre particulars només estan garantides per vicis
ocults durant sis mesos.
Qui compra cotxes d’ocasió?
Com és de suposar són els
conductors particulars els
que més demanden vehicles
usats.
Centrant-nos en les vendes
que realitzen els professionals
a particulars, aquestes s’han
incrementat en un 38,5%.
Sobretot, han augmentat
les vendes de cotxes amb
menys de tres anys d’antiguitat (51,9% ) i d’entre cinc

i deu anys (50,3%). Malgrat
aquests creixements, són els
cotxes més antics (per sobre
de 10 anys) els que segueixen
acaparant la demanda (29%
de mercat). Els vehicles de
menys d’un any se situen en
segona posició amb el 25%,
seguits dels més de cinc anys
i menys de deu (19%). Els seminous, amb més d’un any i
menys de cinc, representen el
27% en conjunt.
En línia amb el que més es
ven al mercat de nou, els segments mitjà-baix (42,5% de
les vendes) i petit (30,3%)
també
dominen
l’oferta
d’usats.
Vuit de cada deu compradors busquen un usat
El vehicle d’ocasió s’ha convertit en la primera opció
de compra per al 80,9% dels
conductors, amb un percentatge de 55,6% repetidors,
segons la VIII edició de el
Llibre Blanc de l’Vehicle
d’Ocasió. L’enquesta, realitzada entre els mesos de gener i
febrer del 2017, mostra que
la meitat dels compradors
d’un usat a un professional es
mostren, en termes generals,
satisfets amb la seva experiència de compra. “No poden
dir el mateix els que van optar
per comprar a un particular,
on ni tan sols la confiança
amb el venedor va ser garantia d’èxit. De fet, les compres a
un amic o familiar amb prou
feines representen entre el 5%
i el 8%”, comenta el president
de Ganvam.
Comparant amb l’estudi anterior presentat el 2015, crida
l’atenció com el preu passa a
un segon lloc com a factor de
compra d’un usat, per darrere

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com
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VENDES I TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26
08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. i Fax 93 805 24 40
angelmotos@hotmail.com

de l’equipament en seguretat.
Els compradors donen més
importància a la comoditat i
la seguretat estant disposats
a pagar una mica més a canvi d’un vehicle més equipat i
amb més garanties d’un bon
estat.
Les dades mostren que el
comprador s’ha tornat més

exigent, pel que no és estrany
que el quilometratge del cotxe
tingui un paper essencial en la
decisió de compra, per darrere de l’equipament i de el preu.
Tant és així que el 45% va sortir de l’establiment professional
amb un certificat oficial sota
el braç amb el nombre real de
quilòmetres recorreguts.

Reparació i diagnosi de tot tipus de vehicles
turismes i industrials.
Disposem d’avançades màquines de diagnosi
BOSCH i BERTON
i personal altament qualificat.
Fent la revisió amb nosaltres no perds la garantia.

oris

ess

cc
sia

Carrer La Pau, 10
Santa Margarida de Montbui

Tel. 93 803 59 74
655 871 177
Rep d’Automòbils Bòria
jboria@hotmail.com
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Important: que el vostre cotxe
d’ocasió pugui entrar a Barcelona!
REDACCIÓ / LA VEU

B

Estructures metàl·liques,
construcció i reparació de maquinària,
fabricació de portes correderes,
treballs en alumini, inox. i ferro.

Av. Països Catalans, 32
08700 Igualada (BCN)
Tel. 626 82 98 98 · domingotallers@gmail.com

Bellprat, 16 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 06 69
autoreparcata@gmail.com

arcelona comença a
multar els vehicles
més contaminants que
circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir
d’aquest dimarts 15 de setembre. Les multes, dels 100 als
500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle, havien d’aplicar-se inicialment a
l’abril però la situació d’estat
d’alarma i la pandèmia van
portar a ajornar les sancions.
Els vehicles afectats per les
restriccions de circulació són
els que no tenen dret a cap
distintiu ambiental de la DGT
(0, Eco, C i B) i, per tant, no
poden circular per l’àmbit de
la ZBE entre les 7h i les 20h els
dies feiners. Per contra, poden
circular per la ZBE sense problema tots els vehicles amb algun tipus d’etiqueta ambiental,
independentment de l’horari i
dia que ho facin. No cal portar
l’enganxina al cotxe, perquè
no és obligatori portar-la, i
especialment en els casos que
els vehicles siguin nous, però
és recomanable per evitar
que el puguin aturar des de la
Guàrdia Urbana i li demanin
la documentació. En qualsevol cas, les càmeres de trànsit
llegeixen les matrícules, no les
enganxines.
A banda, el nou calendari
sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com
camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran
d’una moratòria de diversos
mesos.
Per altra banda, també podran
gaudir d’una moratòria motos o cotxes d’autònoms amb
rendes baixes que utilitzen el
vehicle per treballar.
Vehicles vetats
Els vehicles vetats per la ZBE
són els cotxes i les motocicletes i ciclomotors als quals no
correspon el distintiu ambiental de la DGT.
És a dir, cotxes de benzina anteriors a la norma Euro3 (habitualment matriculats abans
del 2000) i cotxes dièsel ante-

riors a la norma Euro4 (habituament matriculats abans del
2005 o 2006).
Tampoc tenen dret a distintiu
motocicletes i ciclomotors anteriors a la norma Euro 2, en
general matriculats abans del
2003.
Multes i lectura
de matrícules
Les multes van dels 100 als
500 euros en funció de la infracció però en cas de reincidència poden incrementar un
30% respecte del mínim.
Durant l’estiu s’han fet avisos
per carta als infractors amb
l’objectiu de conscienciar i donar marge d’adaptació abans
de començar a multar. En total, els darrers mesos s’han
enviat més de 10.000 cartes
d’avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental
de la DGT i durant l’estiu s’han
tornat a obrir les oficines presencials d’atenció a l’usuari.
Segons va explicar recentment
el cap de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, Pedro Velázquez, a
partir d’ara hi haurà una vintena de punts de la ciutat amb
70 càmeres que faran la lectura de matrícules i detectaran
així si hi ha infractors.
D’altra banda, també hi haurà prop d’una trentena de vehicles del cos repartits per la
ciutat que faran lectura de plaques automàtica amb la mateixa finalitat.

és

és

www.gestoriagaltes.com

Autoritzacions puntuals
i exempcions
Tot i no tenir dret a circular
per la ZBE, les persones titulars dels vehicles no aptes
per fer-ho poden demanar un
màxim de deu autoritzacions
l’any.
Hi ha una sèrie d’exempcions
de multa, com en cas de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, cotxes d’emergències o serveis essencials (com
un vehicle mèdic o funerari).
També n’estan exempts alguns
vehicles singulars, com grues,
vehicles firaires, unitats mòbils de ràdio o televisió i vehicles laboratori, entre altres.
Moratòries
Els vehicles d’autònoms amb
rendes baixes i les furgonetes
sense etiqueta ambiental podran circular per la ZBE fins
a l’1 d’abril del 2021; els vehicles pesants de mercaderies, camions i autocars petits
fins a l’1 de juliol del 2021; i
els autobusos i autocars que
transporten passatgers tindran marge fins a l’1 de gener
del 2022.
En el cas dels autònoms, s’hi
podran acollir aquelles persones amb uns ingressos
equivalents o inferiors a dues
vegades l’indicador públic
de renda d’efectes múltiples
(IPREM) que acreditin que
necessiten el cotxe o la moto
per treballar.
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PLA RECONDUEIX AMB NISSAN

FINS A 5.500€* D’ESTALVI

AMB EL PLA D’AJUDES DEL GOVERN I NO PAGUIS FINS AL 2021

SANTI ENRIQUE
Av. del Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 08 00

SANTI ENRIQUE

www.santienrique.com
Consum mixt WLTP* 5,6-8,5 l/100 km. 17,1 kW/h per a Leaf. (NEDC-*BT: 4.5-6,8 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP*: 0-193 g/km. (NEDC-*BT: 0-154 g/km).
*Aprofita les ajudes del Govern, fins a 800€* en els nostres models més eficients de combustió i fins a 5.500€* en el nostre 100% elèctric Nissan Leaf gràcies al Pla MOVES II (consultar detalls a les bases
legals dels Plans del Govern Renove i MOVES II). Ajudes finançades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La campanya «No paguis fins al 2021» és vàlida per a particulars i autònoms que financin amb
Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Import mínim a finançar 7.000€. Permanència mínima 36 mesos. Assegurança Pèrdua d'Ocupació opcional i disponible finançant amb Magic Plan
3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Queden excloses Flotes i empreses. Oferta no compatible amb altres campanyes i vàlida fins al 30/09/2020. Per a més informació, acudeix al teu concessionari
Nissan més pròxim. La imatge visualitzada pot no coincidir amb el vehicle ofert.
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comarca
Els alumnes d’arquitectura de la UPC preparen
projectes per reconvertir el centre de Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

U

ns dels grans projectes de l’equip de
govern de Castellolí
per aquesta legislatura és la
transformació de l’Avinguda
de la Unió (l’antiga N-II) en
illa de vianants per crear un
espai cèntric al poble reduint
el trànsit rodat, eliminant
barreres arquitectòniques i
convertint el carrer principal
del municipi en un punt de
trobada i espai de passeig dels
veïns. Aquesta transformació
urbanística anirà acompanyada d’una reconversió de
l’espai municipal “El Centre”,
que fins ara estava destinat a
alberg i magatzem municipal
i es planteja que pugui arribar
a tenir nous usos, com per
exemple un centre cívic adaptable com a centre per a la
gent gran i una botiga de queviures de productes locals.
Definir com ha de ser aquesta transformació és el repte
que tenen ara els estudiants
d’arquitectura de darrer curs
de la Universitat Politècnica

de Catalunya (UPC), que des
d’aquesta setmana ja estan
treballant sobre el terreny al
centre de Castellolí per elaborar els seus projectes. L’Ajuntament de Castellolí ha signat
un conveni amb la UPC per
tal de poder desenvolupar
conjuntament amb una quinzena d’alumnes diverses pro-

L’exalcalde de Montbui
Teo Romero, ja té data per
al judici: 5 de novembre
MONTBUI / LA VEU

L

’exalcalde de Santa
Margarida de Montbui,
Teo Romero (PSC), ja
té data de celebració del judici
que té pendent per presumptes irregularitats quan estava
al capdavant del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament. Serà el 5 de novembre
a la secció 8a de l’Audiència
de Barcelona. Concretament
se l’acusa de presumpta malversació de fons públic, concretament de gastar-se 57.000
euros de les arques públiques
de manera fraudulenta.
Cal recordar que l’acusació
particular del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament demana 8 anys i mig de
presó i inhabilitació de càrrec
públic per a Romero perquè
entén que l’exalcalde, des de

2007 i fins 2010, va realitzar
fins a 25 viatges per a tot el
món durant els quals s’haurien efectuat visites turístiques
i despeses que no tenien res a
veure amb l’objectiu final del
viatge, amb càrrec als diners
públics. Segons l’acusació, s’hi
trobarien reserves d’hotel de
més dies dels previstos, viatges amb avió a zones turístiques dels països que visitava, i
fins i tot consumicions en locals d’oci. La fiscalia demana
tres anys i mig de presó i nou
anys d’inhabilitació.
Teo Romero sempre ha indicat que l’acusació respon
a una campanya de difamació contra ell per part d’un
membre del personal del
FCCD, i ha insinuat en més
d’una ocasió que darrere
d’aquesta operació hi hauria
interessos polítics.

postes, des d’ara i fins a mitjans del mes de gener. Així
doncs, els alumnes realitzaran
a Castellolí els seus projectes
d’Equipament Públic i Espai
públic, com a part de la seva
formació en el Grau d’Arquitectura. Un cop enllestits els
projectes, se’n farà una publicació i una exposició oberta al públic perquè els veïns
puguin veure les propostes
i valorar quines els agraden

més, com a part del procés
de participació que s’iniciarà
aquesta tardor sobre el futur
de l’Avinguda Unió.
D’acord amb l’opinió dels veïns, doncs, l’Ajuntament escollirà d’entre els projectes dels
alumnes quines propostes i
idees són les més adequades.
Les obres del vianalització
del tram de l’Avinguda de la
Unió, de gran envergadura,
seran finançades per la Diputació de Barcelona i executades l’any 2021.
Joan Serra explica que el repte “és reforçar la percepció
de centre del poble, crear un
espai gran encara que sigui
en diferents nivells a la zona
delimitada pels equipaments
municipals de La Brillante,
l’Ajuntament, la Cooperativa
i El Centre.” Això implicarà
reduir el pas de vehicles, desplaçant el trànsit rodat pels
carrers paral·lels, i traslladar
les places d’aparcament en altres zones, d’acord amb el Pla
de Mobilitat que ja s’està treballant amb la Generalitat de
Catalunya. A més, el projecte
vol explorar nous usos per
l’espai El Centre “ja que ara

mateix el servei d’allotjament
de peregrins ja s’està fent a
la Rectoria i el magatzem es
pot traslladar a altres espais
municipals, fet que permetria
donar sortida a noves necessitats que tenim al municipi”
explica Joan Serra. El missatge que l’alcalde ha llançat
als alumnes d’arquitectura
és clar: “m’agradaria que allò
que imagineu es pogués dur a
terme, per tant valorarem que
els vostres projectes siguin
aplicables”.
El coordinador del curs, el
professor d’Arquitectura de la
UPC Joan Curós, explica que
“el treball és molt interessant
pels alumnes atès que té un
valor afegit, ja que s’enfronten a casos reals i agafen experiència a partir de diferents
municipis que volen afrontar
i resoldre els seus reptes arquitectònics i urbanístics”. El
mateix taller de projectes ja
ha realitzat anteriorment experiències similars en municipis com La Pobla de Claramunt, Olot, Manresa, Sant
Boi de Llobregat, l’Eixample
de Barcelona, Cuenca o Beijing (Xina).

Escoles Dusfort s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA

ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 16 de setembre de 2020,
ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització conjunta dels PAU 3.1 Nord i
PAU 3.2 -Sud – Dusfort, promogut per les societats OTHMAN KTIRI BARCELONA,
S.L.U. i CONSTRUCCIONES MECÁNICAS LLAMADA, S.L.
Tothom que estigui interessat podrà examinar l’expedient i, si s’escau formalitzar
al·legacions o suggeriments al respecte en el termini d'un mes, comptat des de la
darrera publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de la Barcelona, en un
diari de gran difusió al municipi, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la
pàgina web municipal.
La documentació corresponent es podrà consultar en les dependències municipals, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i en la seu electrònica de l’Ajuntament.
Calonge de Segarra, 17 de setembre de 2020.
L’Alcalde,
Xavier Nadal Masana
Telèfon: 93.868.04.09 Fax: 93.868.12.34

calonge@diba.cat

www.calongesegarra.cat
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La nova plaça del Pi, de Montbui, a punt Torna l’Hora del Conte a
la Biblioteca El Safareig

MONTBUI / LA VEU

Q

uan només falta la
plantada de tres aurons blancs que presidiran el renovat espai de la
Plaça del Pi, les obres de remodelació i millora d’aquest
espai en un dels barris més
emblemàtics del Nucli Urbà,
estan a punt de concloure.
La remodelació ara ja és una
realitat ben evident, malgrat
que els treballs van estar condicionats durant els darrers
mesos per diferents factors
imputables a l’empresa constructora. Després de la licitació inicial, guanyadora per
l’empresa Moix, aquesta va
cedir l’obra a la firma Conspai, que ha executat les obres
per valor de 96.000 euros.
El projecte de remodelació i
millora de la Plaça del Pi va
incloure d’entrada la tala dels
vuit pins que presidien aquest
espai, el creixement de les arrels dels quals havia fet malbé
el carrer i suposava un risc
inclús per a alguns domicilis
propers i pel clavegueram del
barri. A partir d’aquí, des de
l’Ajuntament de Montbui es

CAPELLADES / LA VEU

D

va voler prioritzar aquesta
actuació, per poder evitar les
molèsties i possibles inconvenients produïts pel desenvolupament desorbitat de les arrels dels arbres per sota terra.
Amb la plantada dels tres
aurons blancs (“acer campestre”) es garantirà que hi
hagi ombra a l’estiu i el pas
de la llum del sol a l’hivern
(són arbres de fulla caduca).

El creixement de les arrels
d’aquests arbres estarà limitat
i no generarà els problemes
actuals. El projecte també ha
inclòs que la il·luminació de
la plaça es realitzi amb LEDS
ajustables d’intensitat (més o
menys llum segons l’estació
de l’any).
Les obres de remodelació de
la plaça del Pi han suposat
una inversió de 96.000 euros.

Fins el 30 de setembre, Concurs de
videos i fotografia “BeActiveMontbui”
MONTBUI / LA VEU

D

e forma paral·lela a
l’activitat “BeActive”, que promou el
Consejo Superior de Deportes i que es du a terme a nivell estatal, l’àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui promou el concurs “BeActiveMontbui”. En aquest concurs
es podrà participar a través
de la presentació a les xarxes
socials de sengles vídeos i/o
fotografies, que hauran d’estar etiquetats amb el hashtag
“BeActiveMontbui”.
La participació està oberta a
totes les persones que resideixen al municipi de Santa
Margarida de Montbui o bé
participen com a esportistes a
algunes de les entitats esportives del municipi o al centre
de Salut i Esport Mont-aQua.
Val a dir que participant pot
presentar un treball a cada
categoria.
S’estableixen cinc categories:
Una primera de concurs fotogràfic amb l’esport com a
tema central; una segona de

concurs de vídeos divertits
fent esport; una tercera de
concurs de vídeos amb reptes a superar que requereixen
una habilitat esportiva amb
coreografia; una quarta de
concurs de vídeos amb reptes a superar que requereixen
una habilitat esportiva sense
coreografia i una cinquena
de concurs de vídeos mostrant l’adaptació de l’esport a
les mesures de prevenció del
contagi de la COVID-19 que
regeixen a la fase de represa.
Les fotografíes i els vídeos
han de ser originals. Els vídeos han tenir una durada
inferior a trenta segons. Tant
fotos com vídeos s’han de
penjar a les xarxes socials Facebook i Instagram amb l’etiqueta #BeActiveMontbui per
poder entrar en el concurs.
La data límit de presentació
de vídeos i fotografíes és el 30
de setembre.
S’estableixen tres premis per
a cadascuna de les categories. El primer és un sopar per
a dues persones a un restaurant del municipi i 20 euros
en material Esportiu; el segon

premi és un val de 20 euros
en material esportiu i el tercer premi és un val per 15
euros en material esportiu.
També es sortejaran tres vals
de compra de 15 euros entre
els participants en el concurs.
El jurat del concurs estarà
format per dos representants
de les entitats del municipi,
el tècnic de comunicació, el
tècnic d’Esports i un/a monitor/a de Mont aQua. Els
membres del jurat valoraran
el respecte a les normes de
seguretat Covid-19, que els
vídeos tinguin una durada
ajustada als requisits, la dificultat de moviments i/o coreografia, la qualitat d’imatge,
que insereixin el logo #BeActiveMontbui, l’originalitat i la
riquesa plàstica.
Els premis es podran recollir
al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui el 15 i 16 d’octubre de 18 a 21.00 h amb cita
prèvia.
Val a dir que aquesta activitat
es du a terme en el marc de
Setmana Europea de l’Esport,
que es celebra actualment.

esprés de l’aturada
provocada per la
pandèmia del Covid-19, aquest proper dimarts
22 de setembre tornarà l’Hora del Conte a la Biblioteca El
Safareig de Capellades. L’activitat es reprendrà amb les
mesures de seguretat actual
per minimitzar el risc de contagi, però amb la voluntat de
mantenir l’activitat cultural.
En aquest sentit el regidor
de Cultura, Àngel Soteras,
manifesta que “la situació ha
canviat i per salut no podem
fer les coses de la mateixa manera que abans, però això no
vol dir que aturem l’activitat
totalment. Aquesta vegada farem l’Hora del Conte al terrat
de l’edifici, en un espai obert
i ventilat on se seguirà amb

totes les mesures: distància,
mascareta, gel hidroalcohòlic... Mica a mica les famílies
veuran que és una activitat
segura i tan engrescadora
com abans del mes de març”.
La directora de la Biblioteca
El Safareig, Marta Camps,
destaca com “tot i que la situació és diferent, volem seguir programant. Per exemple aquesta setmana passada
vàrem reprendre el Club de
Lectura, una oferta molt valorada pels usuaris. El grup era
gran i l’hem dividit en dos,
així ho podem continuar fent
i amb seguretat”.
El protagonista de la sessió
d’aquest dimarts a les 6 de
la tarda serà el “Senyor Riu”,
amb en Blai Sanabre. Cal recordar que l’aforament del
terrat està limitat a 20 persones.

El CAP-Capellades
obrirà matí i tarda
CAPELLADES / LA VEU

Des d’aquest proper dilluns
21 de setembre el CAP-Capellades torna a atendre per
la tarda. Ara l’horari és de
8 del matí a 8 del vespre, de
dilluns a divendres. Els caps
de setmana i els dies festius
l’atenció es farà com ara, des

de Piera.
Seguint els protocols establerts en l’actual situació de
pandèmia des del centre es
recomana no anar-hi presencialment. És preferible que
primer es contacti per via
telefònica –al 93 801.16.91o bé per Internet a través de
l’eConsulta.

Avui, acapte de sang a
Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

A

quest divendres 25 de
setembre tindrà lloc un
acapte de sang a Montbui. El vestíbul de Mont-Àgora
acollirà les donacions, en horari
de 10 a 14 i de 17 a 21 hores.
Com és habitual durant els darrers mesos, cal que totes les persones que participin a la donació formalitzin amb cita prèvia
la seva participació. Per fer-ho,
cal que s’apuntin a donarsang.
gencat.cat
Qui pot donar sang ?
Es pot donar sang si es té entre
18 i 70 anys, es pesa més de 50
quilos i es té un bon estat de
salut. Les dones poden donar
sang un màxim de tres vegades
l’any i els homes un màxim de
quatre. Entre donació i donació

ha de passar un mínim de dos
mesos. Tant per a la seguretat
del donant com del receptor,
abans de la donació es fa una
entrevista mèdica i es mira la
pressió del donant i el nivell
d’hemoglobina.
Si el donant ha patit la Covid-19
o ha estat en contacte amb algú
que l’hagi patit, haurà d’esperar
un mes per poder donar.
El Banc de Sang i Teixits està
fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de
donacions, tenint en compte
que durant els darrers mesos
les donacions han baixat a tot
Catalunya. Cal recordar que
enguany les necessitats de sang
són més elevades per la represa
d’operacions als hospitals que
s’havien ajornat durant les setmanes més dures de la pandèmia.
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Biorenovables porta ‘l’energia del present’ al Viver d’Empreses
del Centre d’Innovació Anoia
VILANOVA DEL C. / LA VEU

D

es del mes de març
un nou negoci ocupa
un altre dels despat·
xos del Viver d’Empreses al
Centre d’Innovació Anoia. Es
tracta de Serveis Energètics
Integrals de l’Anoia S.L. més
conegut amb la marca Biore·
novables. Ofereix serveis de
consultoria energètica, efici·
ència i instal·lacions d’ener·
gies renovables, i està espe·
cialitzada en la instal·lació de
fotovoltaica.
“Tu ets el canvi que necessita
el món, l’energia del present”,
és el lema de l’empresa. Van
començar amb moltíssima il·
lusió el mes de març, però es

van trobar amb la sorpresa de
la COVID-19 tot just comen·
çar. Per sort, les inversions
fetes eren molt inicials i van
aprofitar per enfortir la base
de l’empresa, crear eines i ar·
guments, així com treballar i
créixer internament. Tenien
projectes ben encarats que es
van aturar, però van intentar
“mirar-ho des de la part posi·
tiva” reconeix Jordi Varea des
de Biorenovables. Ara ja han
començat a reprendre els pro·
jectes aturats.
L’empresa fa els estudis de
cada perfil, per buscar la so·
lució més adient i treballen
tant pel sector industrial com
residencial. De fet en aquest
últim estan fent força feina.

Per animar als particulars,
l’administració més propera,
els ajuntaments, poden tenir
un paper mediador determi·

La Policia Local sanciona a 7 persones
per consum d’alcohol a la via pública
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Policia Local de Vi·
lanova del Camí ha
obert aquest cap de
setmana fins a 7 denúnci·
es per consum d’alcohol a
la via pública a la zona de
barbacoes del Parc Fluvial.
Tot i els advertiments dels
agents i del responsable del
quiosc que gestiona la zona
de barbacoes -on també hi
ha cartells-, dos grups de 4 i
3 persones, respectivament,
han infringit la normativa
del departament de Salut de
la Generalitat que estableix
sancions que poden ascendir
als 3.000 €.
El fet de consumir alcohol a
la via pública i fora de l’hora·
ri dels establiments està pe·
nalitzat per les restriccions
establertes per la pandèmia
de COVID-19. Segons afir·
men des de la Policia Local,
on més s’infringeix la nor·
mativa al municipi és a la
zona de barbacoes, i per això
hi intensifiquen la vigilància.
Aquest cap de setmana, els
agents van tornar a passar-hi
per advertir sobre el tema
als grups que fan ús d’aquest
espai d’esbarjo al Parc Fluvi·
al. També ho fa el responsa·
ble del bar, on hi ha cartells
informatius. Incedeixen a
recordar que cal abandonar
el lloc una vegada es tanca el

nant. “Poden col·laborar a
incentivar amb descomptes
en els impostos, com l’IBI,
per exemple, a fer que l’apos·
ta d’una inversió en energia
renovable tingui encara més
alicients”. Al cap i a la fi, as·
senyala Varea “el benefici és
comunitari”.
Una inversió amb un gran
retorn per al client i per al
medi ambient
“Al final, la idea és transfor·
mar les nostres fonts d’ener·
gia”, argumenta Jordi Va·
rea. “Primer de tot, acostant
aquestes fonts de generació
energètica i després transfor·
mant les teulades buides per
produir l’energia nosaltres
mateixos, estalviant i sense
contaminar, des de l’autocon·

sum i amb independència de
les comercialitzadores”. Tot és
positiu, afegeix: “sí és cert que
és una inversió, però no és
una inversió buida, sinó amb
un gran retorn”.
Sobre l’espai que requereixen
les instal·lacions, “no és tant
com pensem, perquè la majo·
ria d’habitatges no tenen un
consum tan alt com per tenir
una instal·lació gran”. Estan
treballant amb comunitats de
veïns amb cases inclinades,
amb cobertes planes, amb
grans edificis… “l’esquelet de
la instal·lació tampoc no ocu·
pa tant”.
També tenen entre mans pro·
jectes industrials, del sector
agrícola i ramader. Varea as·
segura que les empreses te·
nen molt a guanyar, perquè
sumen valor afegit i s’estalvi·
en molts diners en el procés
productiu.
Actualment l’evolució s’està
experimentant en el camp de
l’emmagatzematge energètic,
que segons Jordi Varea “és el
futur”. És una de les altres po·
tes del negoci: l’emmagatze·
matge i la mobilitat elèctrica.
Pel que fa al tracte amb el
client, amb la COVID-19 han
ampliat el telemarketing i han
establert tots els protocols de
seguretat necessaris, amb to·
tes les precaucions.

CRISI...

L'amenaça als negocis, té solució
Jurídica I Professional:
quiosc.
Les sancions es van posar
divendres i dissabte a un

total de 7 persones, de dos
grups diferents, totes majors
d’edat.

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454

Interessats trucar:
636 92 52 98
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La Fira de la Vinyala des de casa té molt bona
acollida entre restaurants i comensals
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena
ha organitzat aquest cap
de setmana una nova
edició de Fira de la Vinyala,
amb la coordinació i producció de Mapamundi Produccions i la col·laboració de la
Confraria de la Vinyala. És un
esdeveniment inèdit a Catalunya dedicat al cargol de vinya,
una varietat de mol·lusc molt
apreciat culinàriament a Òdena i a l’Anoia. Aquesta edició
ha estat marcada, com la majoria d’esdeveniments d’aquests
mesos, per les restriccions
derivades de la pandèmia de la
COVID-19. Malgrat la situació
l’Ajuntament ha volgut mantenir l’activitat per seguir donant
suport i promocionar el sector
de la restauració del municipi i
voltants.
Aquest any la Fira de la Vinyala no ha estat ben bé una fira,
sinó que tots aquells que hi
han volgut participar ho han

fet reservant per telèfon taula
als restaurants participants o
encarregant-los el menjar per
emportar. Per aquest motiu els
organitzadors han volgut reservar-se la desena edició a la qual
s’hauria arribat per més endavant, i ara han celebrat la 9.1.
Els restaurants s’han mostrat
molt contents amb l’organització de la Fira, i els assistents, a
restaurants o menjant tranquil·

lament a casa, també. L’Ajuntament d’Òdena ha agraït la
participació dels establiments
i de tots els qui han gaudit de
les vinyales durant aquests tres
dies, i la col·laboració de la
Confraria de la Vinyala.
Pel que fa als premis, per saber
el guanyador del Premi popular al millor plat caldrà esperar
encara una setmana, perquè les
votacions segueixen obertes al

web FiradelaVinyala.cat. Pel
que fa al Premi de la Confraria
a la millor recepta, els guanyadors han estat: en primer lloc
el bar Fènix, en segon el restaurant El jardí, i en tercer el
Canaletes. Segons el jurat, ha
estat una tria difícil i assegura
el bon nivell de tots els participants.
A la Fira de la Vinyala 9.1 han
participat una vintena d’establiments de diferents poblacions
de l’Anoia: bar Fénix, bar Jordi,
El café de l’Ateneu, rostisseria
les Comes, restaurant l’Andorrà, restaurant cal Taribó, restaurant Canaletes, restaurant
Carpi, restaurant Castell de
Rubió, restaurant Catalunya,
restaurant el Jardí, restaurant
els Cubs, restaurant la Cassoleta de Montbui, restaurant l’Escorxador, restaurant l’Eucaria,
restaurant el Racó del Traginer,
restaurant Samuntà, restaurant
Scorpia, celler Figueres, celler
Grau i Grau, cervesa els Minairons i Igualavins.

“Veneno en la piel”
tancarà el cicle musical Can Muscons
és Nota!
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquest divendres 25 de setembre es tanca el cicle de
concerts que ha omplert d’actuacions musicals les nits dels
divendres de setembre a Can
Muscons, una proposta de la
regidoria de Festes que donava continuïtat els espectacles
que des del servei de Cultura
es van organitzar durant els
mesos de juliol i agost.
El grup de versions “Veneno
en la piel” afirma que “els 80
estan de moda” i així ho volen demostrar aquest divendres amb versions de grups
tan icònics com Radio Futura,
Hombres G, Alaska, Loquillo
o Duncan Dhu, entre d’altres.
La cita, com cada divendres,
serà a les 22.00 h de la nit als
jardins de Can Muscons.
En cas de pluja, el concert es
traslladarà a Can Papasseit i,
en aquest cas, no es prestarà
servei de bar.

Celebració del centenari del Club de Futbol Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l dissabte 26 de setembre el Club de Futbol
Capellades celebra els
seus 100 anys d’història. La
commemoració es farà al mateix Camp Municipal d’Esports
amb diferents actes. El primer
serà la presentació del llibre
que l’Ajuntament de Capellades ha editat expressament per
al centenari: “C.F: Capellades,
centenari del club 1920-2020”.
L’autora de l’obra, la filòloga capelladina M. Teresa Costas Palomo, serà l’encarregada de fer

la presentació, junt amb el periodista capelladí Àngel Pérez.
En el llibre s’explica la història

d’aquesta centenària institució
i també es recull una àmplia
part gràfica amb moltes imatges de les diferents èpoques i
amb les moltíssimes persones,
com la mateixa autora i el presentador, que al llarg de deu
dècades han format part de la
història del Club.
A l’acte de presentació hi intervindran la presidenta del Club,
Asun Larriba; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Capellades, Anna Xaus, i l’alcalde de
Capellades, Salvador Vives.
A les 7 de la tarda començarà la presentació dels equips

d’aquesta temporada. Seguidament, amistós primer del
femení que s’enfrontarà a un
combinat d’antigues jugadores,
i després de l’amateur masculí
que jugarà contra el Piera.
L’acte comptarà amb l’actuació
del grup de percussió Estridents.
L’actual situació sanitària demana un seguit de mesures de
seguretat per evitar al màxim
la transmissió del virus. Per
això cal mantenir un seguit
d’indicacions com ara fer reserva prèvia d’espai –de manera totalment gratuïta- entrant a

la pàgina web entrapolis.com i
després al camp mantenint les
distàncies de seguretat i portant mascareta.
Tal com destaca la regidora
d’Esports, Anna Xaus, “des de
l’Ajuntament de Capellades
hem volgut donar tot el suport al club en motiu del seu
centenari, col·laborant en els
diferents actes –com l’edició
del llibre- i també deixant les
instal·lacions a punt per rebre
a les moltes persones que no
es voldran perdre la celebració.
Felicitats a un club que arriba
als 100 anys d’història”.
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El mercat de Vallbona estrena nova
ubicació amb una bona rebuda
VALLBONA D’A. / LA VEU

D

es d’aquest mes de setembre el mercat municipal de Vallbona
d’Anoia, que es fa els divendres
de les 8 a les 14 h, s’ha traslladat dins de l’àmbit de la plaça
de l’Església i del carrer Nou,
del número 59 al 63. El mes de
juliol passat el ple municipal
va aprovar aquest canvi d’ubicació del mercat de venda no
sedentària, amb l’objectiu de
millorar el trànsit rodat de la
ubicació anterior i situar-lo en
una zona més cèntrica i més
propera als comerços del municipi.
L’Ajuntament també va modificar l’article de l’Ordenança
del mercat de venda no sedentària que determina el nombre
màxim de parades i autoritzacions, i metres de parades. A
partir d’ara es consideraran
parades petites les que siguin

Reobertura del consultori
dels Hostalets de Pierola a
partir de divendres
HOSTALETS DE P. / LA VEU

A
més petites de 4 metres, i es
consideraran parades grans
les que facin més de 4 metres
i menys de 7, que serà la mida
màxima que podran tenir. Des
d’aquest setembre el mercat de
Vallbona compta amb 5 parades.
L’Ajuntament es congratula de

la bona rebuda, per part dels
veïns i veïnes i també dels paradistes, de la nova ubicació,
que se’ns dubte permet gaudir d’una zona més cèntrica i
més propera als comerços del
municipi i ha ajudat a millorar
el trànsit rodat dels carrers on
anteriorment era el mercat.
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quest divendres es
reobre el consultori
mèdic dels Hostalets
de Pierola amb les mesures
necessàries per garantir la
seguretat davant la pandèmia. Es limita l’aforament
a l’interior a 4 persones i es
recomana acudir puntual a
la cita (no abans) per evitar
cues a l’exterior així com fer
reserva prèvia per telèfon.
Fora dels horaris establerts
l’atenció es continuarà donants al CAP de Piera.
Després d’uns mesos de centralitzar tota l’atenció dels
usuaris dels Hostalets de Pi-

erola al CAP de Piera, aquest
divendres torna a obrir el
consultori mèdic del municipi amb els següents horaris:
- Divendres 25/9 de 8 a 15h
- Del 28/9 al 16/10 dimarts i
divendres de 8 a 15h
- A partir del 16/10 dimarts i
divendres de 8 a 15h i dimecres de 14 a 20h
Remarcar que és recomanable evitar demanar cita prèvia presencialment i fer-ho
per telèfon al 93 771 20 02.
Fora dels horaris anunciats,
es pot accedir al CAP de Piera a través dels canals habituals: Telèfon 93 778 84 95 o a
través del portal lamevasalut.

Correus diu que treballarà per
garantir el servei a Vallbona quan la
cartera faci vacances
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va enviar
una reclamació a Correus el mes de juliol davant
el fet que el municipi es quedi sense servei de lliurament
de correspondència durant el
període de vacances de la treballadora que se n’encarrega.
Correus ha respost a la reclamació, a través del servei
d’atenció al client, dient que
prendrà «les mesures més
adequades possible perquè
durant els períodes en què

la treballadora assignada no
es trobi duent a terme el servei, els enviaments puguin
ser atesos, tant a l’Ajuntament
com als veïns de la localitat,
amb la major celeritat possible i de manera satisfactòria,
amb la finalitat d’oferir en tot
cas un servei postal eficient».
En l’escrit, l’empresa també
es disculpa per les molèsties que hagi pogut causar i
demana comprensió davant
«incidències puntuals que en
determinats períodes poden
provocar» situacions com la
d’aquest estiu.

Ajuntament
de Montmaneu

Vallbona suspèn la setmana de la Gent
Gran que s’havia de celebrar aquest
octubre
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i el Casal de
la Gent Gran han decidit suspendre la setmana
de la Gent Gran al municipi
esperant que l’evolució de la
pandèmia de la COVID-19
millori.

L’activitat al casal però s’intenta mantenir i s’ha programat altres activitats organitzades pel Casal de la Gent
Gran amb la col·laboració de
l’Ajuntament, sota el lema ‘El
casal es viu’.
Així, l’1 d’octubre començaran el Taller de memòria i de
mandales, de 10.30 a 12.30

h. A partir del 5 d’octubre es
farà la Gimnàstica tots els
dilluns de 18 a 19 h a càrrec
de la monitora Ana Santos.
Totes les activitats requeriran inscripció prèvia, es faran
en grups reduïts de fins a 10
persones i serà obligatori l’ús
de la mascareta i respectar la
distància social.

EDICTE

De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional 10a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
s’amplia durant un mes el termini d’exposició pública de la
documentació d’aprovació inicial de la Modificació puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació amb
les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat promoguda per l’Ajuntament de Montmaneu, acordada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 de juliol
de 2020.
L’esmentat termini d’un mes es comptarà des de l’endemà
de la publicació del darrer dels edictes inserits al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al diari La Veu de
l’Anoia, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.
La consulta de la documentació aprovada es podrà fer a
través de la pàgina web de l’Ajuntament i a les oficines
municipals (provisionalment al carrer Major, 46 de Montmaneu) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Montmaneu, 21 de setembre de 2020.
L’Alcalde,

Àngel Farré Carulla
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S’escullen les propostes finalistes del
pressupost participatiu de Piera

Es reobre la piscina
coberta municipal

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

E

l passat divendres 18 de
setembre es va celebrar
el taller TOP10!, una
jornada participativa oberta
a tota la ciutadania on s’havia
de decidir quines serien les
propostes que passarien a la
fase final de votació dels pressupostos participatius. Una
vintena de persones van participar en aquesta sessió, durant la qual es va explicar el
funcionament dels processos
participatius i els avantatges
que suposen per a la ciutadania. El regidor d’Hisenda,
Àngel Sabaté, va aprofitar
per a desgranar cada capítol
del pressupost per tal que les
persones assistents poguessin entendre millor com funciona l’Ajuntament.
Els vilatans i vilatanes es
van agrupar per treballar
conjuntament sobre les propostes. Es van valorar les 29
propostes vàlides de les 213
presentades, agrupades en
tres blocs:
1. Equipaments, mobiliari
urbà i instal·lacions municipals
2. Via pública, mobilitat, vialitat, senyalització i accessibilitat
3. Zones verdes, places,
parcs, entorn natural i sostenibilitat ambiental
Després de debatre cada proposta, finalment van ser 11
les finalistes:
· Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als equi-

U

paments municipals
· Il·luminació del parc entre
la Plaça Generalitat i el Barri
Montserrat
· Col·locació d’un protector
per a la tanca perimetral de
la pista interior del Pavelló
El Prat
· Instal·lació de càmeres amb
lector de matrícules a barris,
pobles i nucli urbà
· Arranjament i enllaç de
camins de la via verda entre
Can Mas i el centre urbà de
Piera
· Creació de colònies controlades de gats esterilitzats
· Instal·lació d’enllumenat
a punts foscos concrets del
municipi
· Construcció d’un pas elevat per a vianants i bicicletes a Can Bonastre (sobre la
B-224) i connexió del Camí
Romeu amb la via verda de
Masquefa
· Creació d’un espai de
coworking

Commemoració del 40è
aniversari dels Diables de
Piera
PIERA / LA VEU

E

ls Diables de Piera han
celebrat el seu 40è aniversari de forma atípica. L’entitat havia programat
tot un seguit d’actes per al
mes d’abril, els quals van haver de ser anul·lats o ajornats
amb motiu de la situació sanitària derivada de la Covid-19.
Aquest passat cap de setmana,
l’Anna Agudo i l’Adrià Canet,
de Doble A Art, han estat els
artistes que han donat forma
i vida a un mural pintat a la
façana lateral de l’Escorxador

Municipal. A la pintura, capitanejada pel logotip de l’entitat, amb el seu característic
Diable, no hi falten la Tita, la
bèstia de La Tita El Fumat, els
focs i la pirotècnia, els Diables amb el vestuari que han
dut durant tots aquests anys, i
els tambors, sempre acompanyant les cercaviles i espectacles.
La vila, de moment, haurà
d’esperar per poder gaudir de
nou de l’espectacle de foc que
sempre ofereix la Colla dels
Diables de Piera.

· Renovació i ampliació de
l’skatepark de La Plana
· Instal·lació de punts de wifi
públic a diferents punts del
municipi
El següent pas serà la valoralització econòmica de cada
proposta per part del personal tècnic de l’Ajuntament,
que fins ara només estaven
classificades com a petites,
mitjanes o grans.
Posteriorment, cap al mes
de novembre, començarà la
Fase 4en la qual es farà la
votació final. La ciutadania
de Piera podrà decidir quina
proposta o quines propostes
es duran a terme l’any 2021,
sempre i quan el total no
superi els 161.803,4 euros.
La votació es podrà realitzar
telemàticament o de forma
presencial, amb els únics requisits que els participants
siguin persones de 16 o més
anys i que estiguin empadronades al municipi

n cop finalitzada la
temporada
d’estiu,
la piscina coberta va
obrir les seves portes el passat dilluns 14 de setembre.
Les instal·lacions romandran
obertes en l’horari d’hivern,
de dilluns a divendres de 7 a
22.30 h, dissabtes de 8 a 15 h i
de 16.30 a 20.30, i diumenges
de 8 a 15 h.
Es mantenen algunes restriccions com un aforament
limitat al 50 %. Els lavabos i
vestidors romandran oberts
però es demana a les persones
usuàries que evitin al màxim
el seu ús. En tot l’equipament
es manté l’obligació de portar
la mascareta en tot moment,
excepte quan es realitzi l’activitat. Així mateix, s’haurà de
respectar sempre una distància mínima de 2 metres entre
persones. Recordem que, des
de l’inici de la pandèmia, el
centre no només ha aplicat
les mesures de seguretat es-

tablertes per les autoritats
sanitàries sinó que també ha
reforçat els programes de neteja i desinfecció per evitar la
propagació de la COVID-19.
Pel que fa a les activitats amb
infants i joves previstes durant aquesta temprada, s’han
programat aplicant la normativa. Tots els grups d’activitats infantils d’aigua i de terra
seran grups de convivència
o, com s’anomenen, grups
bombolla. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure o en
espais oberts i amb ventilació
natural. No es permetran les
visites o entrades de familiars
i les entrades i sortides dels
grups s’organitzaran de manera esglaonada.
En cas que algun menor
mostri algun símptoma, es
seguirà el protocol establert.
Els monitors faran la pressa
de temperatura i, si és necessari, es realitzarà l’aïllament
corresponent i es trucarà als
pares o tutors per tal que vinguin a recollir el menor.

COMARCA |

Divendres, 25 de setembre de 2020

57

L’aplec de Sant Magí. 400 Anys i segueix viu
BRUFAGANYA / M. RUMBAU

L

’Aplec de St. Magí sem·
pre s’ha caracteritzat
per la presència de mol·
ta gent, a les Fonts, pels vol·
tants, pels camins, i dalt de
l’esplanada de l’església. Gent
de totes les edats: grans, jo·
ves, nens, avis, uns arribats a
peu, d’altres amb bicicleta, a
cavall, amb carros, o amb cot·
xes. Moltes taules pels qui es·
morzaven i dinaven, sardanes,
rialles, crits i corredisses de la
canalla, els que omplien gar·
rafes o ampolles d’aigua de les
fonts, i els que es remullaven
o bé entraven dins la font per
curar o alleugerir algun dolor
o algun mal, com havien fet ja
els seus avis, i els avis dels seus
avis, durant generacions i ge·
neracions.
Enguany tot ha estat molt di·
ferent. El coronavirus i les
recomanacions sanitàries han
obligat a reduir l’aplec a la
missa de les 12h, i a les sarda·
nes que ha interpretat la cobla
Cossetània. De gent, no molta.
Alguns han pujat a peu des de
Sta. Coloma, o des d’altres po·
blacions, i segur que a la font
n’hi han anat molts, i alguns
grups familiars han portat el
menjar i han dinat pels vol·
tants de les Fonts, però res a
veure amb els altres anys.
Sí que hi ha hagut enguany
una sorpresa i una novetat: ha
estat la presència de la gegan·
ta Perpètua, que amb aquest
nom no podia ser d’enlloc
més que de Sta. Perpètua. Ha
arribat des del poble veí amb

el seu ram de flors, el seu vel i
la seva cara simpàtica. I ha ba·
llat donant voltes i més voltes,
amb una gran habilitat i domi·
ni, fent voleiar els seu vestit i
provocant l’alegria dels més
petits i també dels grans, que
ja sabem que els gegants són
molt nostres i que a tots ens
agrada. Si la Perpètua va ve·
nint en algunes celebracions,
bé li haurem de fer un com·
pany, potser un ermità, amb
la seva barba, el bastó i la seva
túnica marró, però simpàtic i
que tingui ganes de ballar al
costat de la Perpètua.
La missa s’ha celebrat a l’espla·
nada, que ha quedat plena de
cadires situades a la distància
aconsellable, i s’hi han instal·
lat grans tendals estesos per
protegir del sol, l’aire els alça·
va o els feia baixar irregular·
ment, produint un efecte ben
sorprenentment.
Enguany ha pujat a St. Magí
l’arquebisbe de Tarragona, que
ha concelebrat la missa amb el
rector, mossèn Joan i amb el
diaca mossèn Miquel. La raó:
la celebració dels 400 anys
de l’aplec de St. Magí, segons
consta documentalment. Els
Amics de St. Magí tenien pen·
sat una colla d’actes que s’ha·
vien d’anar celebrant durant
aquest any. Però evidentment
tot ha quedat cancel·lat per la
situació sanitària en què ens
trobem.
Però, malgrat els canvis que
s’han hagut de fer en la ce·
lebració d’aquest Aplec, els
Amics de St. Magí, que es
caracteritzen sempre pel seu

incansable i inesgotable en·
tusiasme, han organitzat un
concert a la tarda, a l’espla·
nada de dalt de l’església. Un
magnífic regal per tots els que
hi vam assistir.
El Quintet de vent, Forvm·
brass, que fan concerts de cà·
mera, van oferir un concert
més obert a un públic potser
no tan exigent en trobar-nos
en la celebració d’un aplec, i
van fer un magnífic passeig
per diferents moments de la
història de la música, amb
fragments d’òpera, bandes so·
nores de pel·lícules, tangos i
boleros.
En ser totes les peces molt
conegudes justament per la
qualitat de totes elles, va fer
que el públic s’hi entregués
de seguida. Impressionant la
marxa triomfal amb les trom·
petes del segon acte de l’Ope·
ra Aïda, de Verdi, el fragment
segurament més conegut i
més popular d’aquest gène·
re. Sentir les dues trompetes
acompanyades dels altres ins·
truments, el trombó, la trom·
pa i al tuba a l’esplanada de
St. Magí, feia posar la pell de
gallina. També amb el paratge
del “Va, pensiero..” de l’Opera
de Nabucco, també de Verdi,
sempre tan impressionant. O
el tros tan conegut de l’Òpe·
ra de Carmen. I tots els altres
fragments que han interpretat.
Una delícia de concert.
Al final, es va repartir xocola·
ta desfeta amb coca a tothom,
com es fa sempre a l’acabar els
concerts de les Nits Musicals
Brufaganya. Al ser a la tarda el

Vallbona torna a tenir obert els
dimarts el consultori
VALLBONA D’A. / LA VEU

D

es de dimarts el con·
sultori de Vallbona
d’Anoia obre de nou
portes, de 9 a 2h, per donar
atenció presencial programa·
da als veïns i veïnes del mu·
nicipi els dimarts al matí de
metge i infermeria.
Per gestionar les visites però
s’haurà de fer com es feia fins
ara. Prioritzant sempre que si·
gui possible el contacte online
enviant una eConsulta des de
“la Meva salut” o trucant al
consultori de Capellades.
La notificació de reobertura
arriba després de molta insis·
tència de l’Ajuntament. Primer
amb reunions de l’equip de go·

vern que van comptar també
amb les gestions i suport del
grup municipal d’ERC amb
els responsables de Salut, les
contínues reivindicacions i fi·
nalment el suport dels vallbo·
nencs i vallbonenques amb la
recollida de signatures.

L’Ajuntament es congratu·
la d’aquest primer pas i es fa
càrrec de la situació d’excep·
cionalitat que vivim, però
confia en nous passos per
poder donar el servei sanita·
ri que li correspon als veïns i
veïnes de Vallbona.

concert, va ser una sorpresa,
perquè ningú s’ho esperava.
Així es va acabar la jornada
de l’Aplec d’enguany. Sens

dubte un Aplec ben diferent
dels altres anys, però potser
justament per això, el recor·
darem sempre.
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Detingudes dues persones per robar
en cinc establiments de Calaf
CALAF / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada van detenir la matinada del 16 de setembre, un home i una dona,
de 42 i 39 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Calaf,
com a presumptes autors de
cinc robatoris amb força.
Els fets van succeir la nit del
16 de setembre quan es va
produir un robatori amb força en un botiga de l’Avinguda
de Manresa de Calaf. Uns desconeguts van forçar la porta i,

un cop dins, van sostreure les
monedes de la caixa enregistradora.
Poc després es va produir un
altre robatori en un establiment del carrer Calamanda.
En aquesta ocasió, van trencar
la finestra i es van emportar el
calaix de la caixa enregistradora.
Durant l’operatiu de recerca
els agents van trobar per la
zona per on havien fugit els
sospitosos, restes del calaix de
la caixa i el telèfon mòbil d’un
dels lladres.
Amb aquesta informació els
agents es van dirigir al domi-

cili del sospitós. El lladre, en
veure els agents, inicialment
va intimidar-los amb un ganivet de grans dimensions però
finalment el van aconseguir
detenir.
Seguidament, els agents van
localitzar i detenir el segon
implicat, una dona de 39 anys.
Als detinguts se’ls acusa de
tres robatoris més comesos en
comerços de Calaf, dos d’ells el
10 d’agost, i el tercer el passat
21 d’agost.
Els detinguts, que tenien antecedents, han passat a disposició del jutjat en funcions de
guàrdia d’Igualada.

Copons i Veciana es mostren
preocupats per la situació del
consultori mèdic
VECIANA/COPONS / LA VEU

E

ls Ajuntaments de
Copons i Veciana han
fet pública la seva preocupació pel fet que el consultori mèdic es troba tancat
des de l’inici de la pandèmia.
Segons els dos consistoris,
encapçalats per Alex Prehn
i Jordi Servitge respectivament, els veïns de les dues
poblacions estan “cada vegada més preocupats per una situació que s’allarga sense cap
data d’obertura”.
Des dels ajuntaments dels dos
pobles de l’Alta Anoia s’explicita que les “mesures per fer
front a la covid-19 han fet necessari el tancament dels consultoris en els moments més
durs”, però afegeixen que a
hores d’ara “no es pot esperar
més a obrir el consultori per
atendre els veïns”. Els alcaldes
de Veciana i de Copons han
traslladat aquest fet a CatSalut de forma continuada per
tal que es “doni resposta a
les necessitats d’unes poblacions amb molta gent gran,
requereix d’una atenció de

Calaf vol resoldre els
dubtes després d’un mes
sense aigua potable
CALAF / LA VEU

E

ls tècnics d’Aigües de
Manresa i els responsables de Sanitat ampliaran informació i resoldran
possibles dubtes sobre la situació de l’aigua a Calaf amb una
reunió informativa oberta a la
població que tindrà lloc el dia
30 de setembre a 2/4 de 7 al
Casino de Calaf.
A mitjans del mes d’agost, Aigües de Manresa va emetre
un comunicat informant que
s’havia detectat un augment
del contingut de nitrats a l’aigua de la xarxa municipal que
superava els 50 mg/l. La superació d’aquest límit, segons la
normativa vigent, va suposar
l’obligació de declarar la no
potabilitat de l’aigua per a ús
de boca tot i que l’aigua és apta
per a tots els altres usos que no
sigui l’estrictament alimentari.
Un mes després, la situació

continua sent la mateixa. Per
aquest motiu, es convoca una
reunió informativa sobre la
situació de l’aigua de la xarxa
d’abastament de Calaf. L’aforament màxim que permet
el Casino de Calaf és de 70
persones per poder garantir
la distància de seguretat. Es
recorda l’ús obligatori de mascareta al llarg de tota la reunió
i l’ús del gel hidroalcohòlic a
l’entrada i a la sortida del local. També es prendrà la temperatura individualment i les
dades personals per possibles
controls.

Obert el període de segones
inscripcions a l’Escola de
Música Municipal
CALAF / LA VEU

proximitat i tenen dificultats
per desplaçar-se i per utilitzar
mitjans telemàtics”.
A més, en paraules d’Imma
Lliró, la regidora de Salut de
Copons, “cal tenir en compte
que Veciana i Copons no tenen un metge o metgessa fixa
des que es va jubilar el metge
l’any passat”, segons ella “això
genera incertesa i cert nervi-

osisme entre la gent”.
Els veïns de Copons i Veciana han de desplaçar-se fins a
la Pobla de Claramunt per a
rebre atenció mèdica, situació
que suposa un desplaçament
de 20 kms. des de Copons o
26 des de Veciana, en aquest
darrer cas la distància augmenta en funció del nucli on
es visqui.

CRISI...

L’Escola de Música Municipal
de Calaf obre un segons període d’inscripcions per al curs
2020-21 des del dilluns 21 de
setembre al dimecres 30 de
setembre.
En aquest segons període, es
poden realitzar les inscripcions de manera presencial
a la secretaria de l’Escola de
Música Municipal en horari
d’atenció al públic: dilluns i
dimecres a les 17.30 hores i
dijous i divendres de 17 a 19
hores. També es poden realitzar de forma telemàtica a
través del correu electrònic a
calaf.emm@calaf.cat o per telèfon 93 8681010.
L’oferta del centre disposa d’una varietat de nivells i
instruments: amb relació a

Destrucció d'arxiu
confidencial

L'amenaça als negocis, té solució
Jurídica I Professional:

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454

llenguatge musical, es pot escollir entre quatre cicles: sensibilització, iniciació, nivell
elemental, nivell professional
i adults. Pel que fa a instruments, es pot aprendre a tocar
el piano, la bateria, el violoncel, la trompeta, el trombó, la
flauta travessera, l’acordió, la
guitarra, el clarinet, el saxo i
el violí.
A més, també s’ofereix classes
de modalitat grupal com cant
coral, conjunt instrumental,
orquestra i música de cambra.
Finalment, cal destacar que
els alumnes de 1r i 2n de
nivell professional tenen la
possibilitat de convalidar els
estudis amb els de l’Institut
d’Educació Secundària i que
els adults i majors de 12 anys
poden triar lliurement les assignatures que volen cursar.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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esports
Torna l’hoquei a Les Comes amb
el destacat retorn a OK Lliga de
l’Igualada Femení HCP

Igualada permetrà
aficionats a les graderies
ESPORTS / LA VEU

E

n la roda de premsa
del govern d’Igualada
d’aquest dimecres, s’ha
confirmat que es permetrà
l’entrada de públic a les graderies. En el cas de l’hoquei,
per exemple, es limitarà l’entrada a un màxim de 350 aficionats. Els socis que vulguin
entrades pels partits dels dos
equips d’OK Lliga, s’hauran
de registrat abans d’entrar al
poliesportiu per tal de poder
fer-ne el rastreig en cas de
contagi. En els partits del CF
Igualada al municipal de Les
Comes, es seguirà el mateix
protocol, màxim de 500 aficionats i tots ells havent tret
l’entrada prèvia.
Pel què fa a les competicions
que es diputin a la Sala de
Barri de Les Comes, es segui-

rà el mateix protocol de venda anticipada d’entrades, però
encara no s’ha especificat
quin serà el límit d’aficionats
que pugui entrar a les grades.
Tots aquests controls serviran
només en els casos de categoria sènior, en majors d’edat.
En aquelles categories de base
de qualsevol esport col·lectiu,
des de l’Ajuntament d’Igualada es limita l’entrada al recinte esportiu a un màxim dos
acompanyants per a cada esportista.
Així doncs, aquest cap de setmana torna l’esport de màxim
nivell a Les Comes, i ho podrà
fer amb públic a les graderies.
Segur que serà un dia molt
especial per jugadors i entrenadors, no només pel retorn a
la competició sinó per poder
fer-ho amb un ambient una
mica més acollidor.

Empat de Toni Bou i
Adam Raga a Andorra
HOQUEI PATINS / MARC
VERGÉS

A

quest diumenge serà
un dia històric per
l’Igualada
Femení
HCP. Cinc anys després del
seu descens d’OK Lliga, l’equip
igualadí torna a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal, en la que és considerada la
millor lliga del món. Ho farà
diumenge a 1/4 d’1 del migdia
contra l’HC Palau Plegamans.
“Les circumstàncies en què
afrontem la competició ara
són molt diferents de com ho
eren fa cinc anys”, explica el
president del club, Jordi Besa.
En la seva última aventura a
OK Lliga el club només compta amb l’equip sènior, mentre
que ara és el segon club de Catalunya amb més equips femenins. “Ara l’horitzó i l’entorn
del club són molt més atractius”, considera Besa.
També debuta aquest cap de
setmana a l’OK Lliga, en aquest
cas masculina, l’Igualada Rigat. En el seu cas, no han hagut
d’esperar cinc anys a tornar a la
màxima competició, sinó només aquests sis mesos en què
tot l’esport ha estat aturat per
la pandèmia. Els arlequinats
també debutaran a Les Comes,
en un partit que els enfrontarà
a una dels favorits per empor-

tar-se el títol de Lliga, el Liceo.
Objectiu: la permanència
Els dos presidents, Jordi Besa
i Manel Burón, aquest últim
de l’Igualada HC, tenen clar
que l’objectiu dels seus equips
és la permanència. “No pot
ser d’una altra manera, per
un equip que acaba de pujar”, comenta Besa, “però al
mateix temps no renunciem
a res”, afegeix. Per la seva
banda, Burón remarca la importància de quedar entre els
10 primeres, cosa que confirmaria la continuïtat a l’OK
Lliga i confia en repetir la
classificació per la Copa del
Rei, com en els darrers anys
o seguir disputant la competició europea, que aquest any
passat també es va cancel·lar.
Aposta pel planter
Els dos clubs també coincideixen per fer una aposta decidida pel planter. De fet, els
dos equips mantenen pràcticament el mateix bloc que
la temporada passada i han
confiat en gent de la casa per
reforçar l’equip. “Dels nostres 10 jugadors, 7 són de la
casa i n’hi ha dos més, l’Elagi
i el Sergi Pla, que porten nou
anys amb nosaltres i és com si
fossin del planter també”, remarca Manel Burón.

La crisi econòmica també es
nota en l’hoquei
No hi ha pràcticament ningú
que s’escapi de les conseqüències econòmiques que ha provocat aquesta crisi sanitària.
En el cas dels clubs esportius
han vist com molts dels seus
patrocinadors i col·laboradors locals han hagut d’aturar
la seva aportació econòmica
i, per tant, els ingressos de les
entitats se n’han ressentit. Tot
i això, els dos presidents entomen el repte i confien en què
les repercussions es notin el
mínim possible.
Segueixen sense presentarse candidats a les eleccions
de l’Igualada HC
L’Igualada HC va obrir
a finals de l’any passat el
període electoral per fer el
relleu de Junta Directiva. Des
de llavors, amb la pandèmia
pel mig, s’han iniciat tres
cicles electorals i de moment
ningú dona el pas de
presentar-se. Aquest proper
dilluns finalitza el període de
presentació de candidatures
i si no es presenta ningú
s’haurà d’iniciar un quart
procés electoral. De moment,
Manel Burón segueix com
a president en funcions de
l’entitat.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L

a pluja va complicar
força les zones que es
disputaven en la cinquena prova del campionat
del món a l’aire lliure amb
motiu del Trial d’Andorra.
Dos eren els pilots anoiencs
participants, Toni Bou amb
Honda a TR1 i Pol Medinyà
amb TRRS a TR2. Aquest trial estava centralitzat per les
muntanyes de Sant Julià de
Lòria, a Andorra, amb molta
pedra solta en zones de molta
pendent i que amb l’aigua les
convertia en molt lliscoses.
El primer dia, el dissabte, el
pierenc Toni Bou encara ressentit de la seva lesió al braç,
va finalitzar en la segona posició per darrera de l’ulldeconenc Adam Raga amb TRRS.
La climatologia va canviar el
diumenge i les zones ja no estaven lliscoses.

Amb el canvi de temps també
van canviar les dues primeres
posicions del dia anterior, i
Bou s’imposava al seu màxim
rival, Adam Raga.
Toni Bou al finalitzar el trial comentava: “He anat una
mica millor en la primera i
segona volta. Les zones eren
difícils, amb el que he pogut
agafar avantatge. En l’última
volta he anat més al límit,
potser, per la qual cosa estic
molt content amb aquesta
victòria. He estat molt més
agressiu avui que ahir i això
s’ha notat amb el resultat”.
En el trial andorrà també hi
va participar el pilot anoienc
Pol Medinyà, a la categoria
TR2 amb TRRS aconseguint
el lloc 21è el dissabte i el 15è
el diumenge. A falta dels dos
trials italians de Lazzate, Toni
Bou encapçala el campionat amb deu punts més que
Adam Raga.
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Igualada acull el Campionat de
Catalunya Sub-18 i Sub19 d’atletisme
ATLETISME / LA VEU

E

l Club Atlètic Igualada, conjuntament amb
la Federació Catalana
d’Atletisme, organitza aquest
cap de setmana el Campionat de Catalunya de les
categories Sub-18 i Sub-20
individual i relleus. Es tracta de la primera competició
oficial que acull l’Estadi Atlètic d’Igualada després de la
instal·lació del nou tartà i del
tancament de les instal·lacions a causa de la pandèmia
de Covid-19.
Arran de l’actual situació sanitària, els organitzadors han
previst una sèrie de mesures
preventives. Així, hi haurà
16 participants en totes les
curses, tret de la de 1.500
metres, en què n’hi haurà 12.
També hi haurà 12 atletes en
els concursos i 8 en les proves
de relleus. En totes les curses
es faran finals directes i en
les proves que es disputen
per carrers se’n faran dues
amb classificació per temps.
A més, en els concursos, els

8 millors de cada categoria
tindran opció als 3 intents de
millora. I, finalment, no es
permet la participació d’atletes, fora de concurs, d’altres
categories diferents a les del
campionat.
La presentació del Campionat s’ha fet aquest dimecres a
l’Ajuntament d’Igualada amb
la presència del vicepresident
de la Federació Catalana
d’Atletisme, Josep M. Antentas, el president del Club Atlètic Igualada, Lluís Cañamares, i de la tinenta d’alcalde i
regidora d’Esports, Patrícia
Illa, que ha destacat “l’esforç

que s’ha fet els darrers anys
per optimitzar l’Estadi Atlètic”, amb inversions que,
a banda de renovar el tartà,
han permès instal·lar la recta coberta, que inclou una
pista per a entrenament de
velocitat i tanques i un fossar per a salt de llargada i un
espai per a salt d’alçada que
la fan, juntament amb la del
CAR de Sant Cugat, l’única
d’aquestes característiques
que hi ha a Catalunya. A
més, aquest octubre s’acabarà la renovació del terra
i d’alguns equipaments del
gimnàs.

L’entrenador capelladí
Jordi Exposito guanya la
Copa de França
HOQUEI PATINS / LA VEU

A

quest passat cap de
setmana de 19 i 20 de
setembre es va disputar a Nantes la Final 4 d’hoquei sobre patins de França.
El campió en va resultar el CS
Noisy RS, equip que dirigeix
el capelladí Jordi Expósito
Rovira. El ‘Sito’ ha estat durant 5 anys entrenador del
Capellades HC, i l’any passat
va decidir fer el salt al país veí
per dirigir un equip de la màxima categoria francesa.
La Copa de França la disputen
els equips de la màxima categoria francesa, però també
en fases prèvies, els clubs de
divisions inferiors. El equips
que van superant les seves eliminatòries s’acaben trobant
en una final a 4 que es disputa
en format de dues semifinals i

Doble victòria per les
parelles igualadines al
Campionat de Catalunya

FRONTENNIS / LA VEU

E
igualadavoleiclub.cat

una final. Val a dir que el títol
correspon encara a la temporada 2019/2020, quan el torneig es va suspendre com a
causa del COVID’19.
L’equip del CS Noisy va guanyar el seu primer títol disputant la final contra el SCRA
Saint Omer, un dels equips
més potents de l’hoquei francès, i al que va poder derrotar
a la final per un resultat de 6
gols a 5, després de remuntar
un parcial advers de 1 a 3, i
de posar-se fins a un favorable de 6 a 4. El dia abans, a la
semifinal, l’equip del ‘Sito’ va
desfer-se del Nantes ARH,
equip amfitrió del torneig, al
que va poder vèncer per un
resultat de 5 gols a 4 després
d’una pròrroga molt emocionant, doncs el temps reglamentari havia finalitzat amb
empat a 3 gols en el marcador.

l passat cap de setmana passat dues parelles
del Club Frontennis
Igualada van competir als
Campionats de Catalunya.
En categoria Cadet, la parella formada per Pau Vergara
i Adrià Claramunt del Club
Frontennis Igualada es van
imposar davant la parella
formada per David Rodríguez i Adrià Gómez del Club
Frontennis Bac de Roda en
pilota X3 amb un resultat de
2-0 (15-3 / 15-4).

La partida va començar amb
una mica de nervis però al
cap d’uns minuts van demostrar un joc contundent fins
arribar a la victòria.
En
categoria
Absoluta
d’Olímpica, la parella formada per Marc Esteve i Adrià
Cano del Club Frontennis
Igualada es van imposar per
2-0 (15-11 / 15-12) a Miguel
Barragan i Jose Juan Cuesta
del Club Frontennis Abrera.
Els jugadors anoiencs van
estar molt concentrats i compenetrats l’un amb l’altre.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

La Biblioteca celebra la 9a edició del Mercat de Lletres
Serà una edició «slow», amb Care Santos, Núria Pradas, Màrius Mollà,
Jaume Copons i la companyia El Príncep Totilau, entre d’altres
LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada ha canviat
el format del Mercat
de Lletres, que se celebra des
de fa anys l’últim dissabte de
setembre, per adaptar-lo a la
nova situació provocada pel
Covid19. S’adapten les propostes i els espais per fer-los
compatibles amb el compliment de les normatives de
seguretat i garanties sanitàries. L’objectiu continuarà sent
gaudir de bones propostes literàries per a tots els públics,
des de tertúlies a tallers, que
seran tots amb inscripció prèvia i aforament limitat, i amb
l’ús obligatori de la mascareta.
El Mercat de Lletres del 2020,
que arriba a la 9a edició, es
durà a terme al llarg de tota
una setmana, del 25 de setembre al 3 d’octubre, per
tal d’espaiar les diverses propostes. Es tracta, doncs, d’un
mercat diferent i a un ritme
més pausat, i totes les activitats es faran als diversos espais interiors de la Biblioteca.
Care Santos, Núria Pradas,
Tània Juste, Màrius Mollà i
Jaume Copons són alguns
dels noms d’aquest nou mercat que comptarà també amb
propostes trencadores, com
una Poetry Slam Show i un
taller d’escriptura per a joves.
El tret de sortida del 9è Mercat de Lletres es donarà avui
divendres 25 a 2/4 de 8 de la
tarda, amb la celebració del
primer Poetry Slam Show,

un esdeveniment vibrant i
emocionat per gaudir de la
poesia escènica amb algunes
de les millors i més aclamades
veus del l’estat, que pujaran a
escena per compartir els seus
textos.
El dissabte 26 de setembre es
concentraran el gruix de les
propostes, tot i que repartides
al llarg del dia. Per als més
joves Joan de Boer impartirà
un divertit taller d’escriptura
per practicar qualsevol tipus
de text, des d’un whatsap a
un microconte. Serà a les 11
a l’Espai Jove.
Care Santos inaugurarà les
activitats per adults, amb la
presentació del seu darrer llibre, Seguiré els teus passos,
a 2/4 de 12 a la sala d’actes.
Aquesta autora és una de les
veus més sòlides de la narrativa catalana i les seves novel·les per adults i per a joves
compten cada dia amb més
lectors. Els més menuts podran tornar a gaudir, un any
més, de la presència de Jaume Copons i Liliana Fortuny,
els creadors de les aventures
d’Agus i els monstres, que ja
van participar al Mercat de
Lletres de fa dos anys. Aquesta trobada amb ells tindrà lloc
a 2/4 d’1 a la sala infantil i les
famílies que hi vulguin venir
amb els seus fills també caldrà que s’inscriguin abans. A
les 6 per a les famílies també
es farà una Tarda de contes
amb El gripau blau i el príncep encantat, amb Vivim del
cuentu. El plat fort del Mercat de Lletres d’enguany arri-

barà a les 7 de la tarda, amb
la proposta dels "Autors en
ruta", una tertúlia sobre l’ofici d’escriure amb algunes de
les veus més destacades de la
narrativa històrica del nostre
país: Núria Pradas, Tània Juste, Glòria Sabaté i l’igualadí
Màrius Mollà.
Les activitats del Mercat
s’allargaran al llarg de la setmana següent, i el dimarts 29
l’historiador igualadí Josep
M. Torras i Ribé presentarà el
seu darrer llibre: Misèria, poder i corrupció a la Catalunya
borbònica (1714-1808). El divendres dia 2 d’octubre, a les
6 de la tarda a la sala d’actes,
arribarà una nova proposta
per als més petits: l’espectacle
de titelles Botànica Oculta,
a càrrec d’Eixerits Animació, amb motiu de l’Any Joan
Perucho. Aquesta activitat
és per a infants de més de 5
anys i després de l’espectacle
es farà el lliurament de premis del concurs infantil de
Jocs lingüístics de l’Associació Promotora de la Llengua
Catalana (APLEC).
El dissabte dia 3 d’octubre serà
el torn de diversos tallers. Per
als amants de la poesia, la Biblioteca els proposa un Taller
virtual de poesia visual amb
Esteve Plantada, que es durà
a terme de 10 a 1, a través de
la plataforma Zoom. Es tracta d’un interessant taller per
escriure i jugar amb diferents
arts plàstiques i despertar la
imaginació, per al qual també
cal inscripció prèvia ja que hi
ha un màxim de 10 places.

A les 11 del matí a la sala jove
començarà també un taller
d’iniciació al «Brush Lettering», a càrrec de l’artista
igualadina Sara&Bugs, per
aprendre a escriure lletres i
paraules boniques i descobrir
les mil opcions que amaga
aquest art. S’hi poden inscriure joves i adults, que es
podran emportar a casa les
creacions que facin, per continuar practicant.
I a les 12, a la sala d’actes, una
altra presència anoienca, la
de La companyia del príncep Totilau, que ha editat, per
primera vegada, un dels seus
textos dramàtics, Mare Terra, de Marc Hervàs. L’obra,
adreçada a un públic familiar,
parla de l’origen de la vida i
l’evolució del nostre planeta.
El 9è Mercat de Lletres d’enguany es tancarà amb més
poesia, en aquesta ocasió de
la mà del cantautor anoienc

Diego Paqué, que ens presenta l’espectacle La poesia a cordes. El músic posarà ritme als
versos de poetes catalans com
Feliu Formosa, Montserrat
Abelló, Josep Marimón i Rubió, Rosa María Arrazola, Sílvia Bel Fransi, entre d’altres.
Això serà a les 7 de la tarda a
la sala d’actes.
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, personalment 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.
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La Sala Municipal d’Exposicions acull AUGA comença el curs
la mostra “Catarsi”, de Sílvia Isach
des de la pantalla
EXPOSICIONS / LA VEU

CULTURA / LA VEU

C

atarsi és l’exteriorització i expressió visual,
de forma simbòlica,
dels diferents estats emocionals pels quals va passar Sílvia Isach durant la lluita per
la vida i pèrdua del seu pare.
Es tracta de l’obra més intimista i profunda que l’artista
ha realitzat fins ara i està formada per fotografies de gran
format en les quals es combinen les idees amb la tècnica i el treball amb la matèria.
Un projecte reflexiu que Isach
ha madurat per alliberar i expressar sentiments d’una alta
càrrega emocional com són
l’impacte de la diagnosi, la
ràbia, l’esperança, la impotència, l’angoixa i el buit en
la pèrdua. D’aquesta manera,
la fotografia ha estat emprada
com a llenguatge per expressar la dualitat entre la contenció i la revelació per exterioritzar i generar emocions de
les experiències viscudes per
l’artista durant el procés afectiu. Són imatges que parlen de
diferents estats d’ànim i per
aquest motiu són formalment
diferents entre elles. Cada
fotografia s’ha treballat de
manera independent buscant
la millor forma d’encarnar
el sentiment en qüestió tenint en compte molts detalls
com ara el material, el color,
la textura, l’angulació, l’espai,
entre d’altres. El resultat són
imatges dissemblants que en
la seva unió formen un tot.
Per tal que el recorregut vivencial per les fotografies sigui més immersiu, l’exposició
és interactiva i cada imatge
inclou una peça sonora que

A

UGA engega el Curs.
Un curs que, de moment, apareix a les
pantalles de Canal Taronja i per
Internet. La sessió del passat
dilluns, la primera, la iniciaren
l’Alcalde d’Igualada, el Rector
de la Universitat de Lleida i el
President d’AUGA. Tot seguit, i
per recordar la Moixiganga i els
castellers que enguany no han
pogut ser a la Placa d’Igualada,
es va oferir un documental històric sobre el naixement dels
moixiganguers i de la pujança
castellera de la nostra plaça de

l’Ajuntament.
Després s’oferí l’actuació del
Quartet Altimira, presentat per
David Andújar, interpretant
unes curtes peces de Gaspar
Caçador, músic contemporani
de la gent d’AUGA. Peces precioses interpretades pels quatre
excel·lents músics d’Altimira.
Tots ells ja han aconseguit una
gran projecció en el món musical.
I el dilluns vinent serà a les
pantalles Pere Enciso Rodríguez. La seva classe anirà sobre els objectius del desenvolupament sostenible marcats a
l’Agenda 2030.

Presentació del nou poemari de Lleonard del Rio
el músic i productor Roger
Subirana ha compost per a
l’ocasió. El públic pot escoltar
cada peça mitjançant el telèfon mòbil, un lector de codi
QR i uns auriculars.
Sílvia Isach és una artista visual que empra la fotografia
per expressar els sentiments
i pensaments més profunds
a través del simbolisme. Nascuda a Sant Pere de Riudebitlles, ha participat en diverses biennals i exposicions
col·lectives a nivell nacional
i internacional, així com en
exposicions individuals amb
l’obra “L’altre costat d’allò visible” el 2008, inclosa també
a la Biennal Olot Fotografia.
La passió per treballar els
conceptes sumat a l’amor per
la imatge i la creativitat li permeten combinar el seu perfil
de fotògrafa amb la docència

i l’audiovisual. És una de les
artistes pioneres en el camp
del video mapping al nostre
país, també coneguda sota el
nom de Sínoca. Ha rebut diferents premis. Destaca el 1r
premi al Lumen Sitges 2017,
el 2n premi al Berlín Festival
of Lights 2015 (Alemanya),
el 1r premi a la Battle VJ La
Novela de Tolosa (França) el
2012, el 1r premi al IV Concurs de Fotografia del Patrimoni Cultural de Vilanova i
la Geltrú el 2009, entre d’altres.
Horari de la Sala Municipal
d’Exposicions: de dimarts a
dijous de 18.30 a 20.30 h;
divendres de 18 a 21 h; dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h;
diumenges d’11 a 14 i de
18.30 a 20.30 h, tancat els dilluns i festius laborables

LLIBRES / LA VEU

E

n l’avinentesa de la
commemoració
patronal de la Soledat,
es presentà el passat cap de
setmana el nou poemari de
Lleonard del Rio C. titulat
“Beneït sigui el nou dia...!”. El
tiratge d’aquesta edició s’ha
lliurat integrament a la parròquia de la Soledat d’Igualada,
per a ajudar al finançament
de les importants obres de
remodelació que s’han portat
a terme, en aquesta església.
Per aquest motiu no es troba
a la venda en les llibreries.
Es tracta d’un llibre de temàtica religiosa, amb un total de
132 pàgines, que consta de 50
poemes, alguns dels quals són
dedicats a la nostra ciutat.
També conté il·lustracions de
diverses artistes locals.

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

És prologat per Mn. Josep
Massana, i les fotos de la
portada són d’Alfons Ferrer,
atès un disseny de Ma. Rosa
del Rio, que s’ha encarregat
igualment de l’assessorament
gràfic i dels retocs digitals. El
llibre ha estat editat per Parnass Editors de Barcelona.

2X1

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

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:

administracio@veuanoia.cat

Som la premsa de casa
cada setmana
al teu costat
per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili
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Música a la fresca a la
Brufaganya clou el cicle
de concerts estivals
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El Zoom Festival rep més de 120
propostes audiovisuals realitzades
durant el confinament
CINEMA / LA VEU

E
MÚSICA / LA VEU

E

l passat dissabte 12 de
setembre es va fer a Sant
Magí l’últim dels concerts del cicle “Música a la fresca
a la Brufaganya”, aquesta vegada
amb el quartet de corda de l’orquestra Camerata XXI-Ciutat
de Reus amb la soprano Helena Botella i el narrador David
Puertas.
En David Puertas, un gran
comunicador, ens va explicar
la rivalitat que hi havia entre
tres dels grans compositors del
classicisme: Salieri, el compositor oficial, Mozart, el músic de
moda, i Haydn, el més admirat
arreu d’Europa. Durant el concert es van interpretar diferents
obres de cada autor. En primer
lloc un moviments d’obres composades l’any 1772 quan Mozart
tenia 16 anys, Salieri en tenia 22
i Haynd, ja en plena maduresa,
en tenia 40.

Seguidament l’esplèndida veu
de la soprano Helena Botella,
acompanyada del quartet, va interpretar petits fragments d’òpera de cadascun dels autors: “Voi
che sapete” de Mozart, “O Luna
lucente” de Haynd i “Come ape
ingegnosa” de “Axur, Re d’Ormus” de Salieri.
Després d’interpretar un divertimento de cada autor, el narrador va instar el públic a que escollissin l’obra que més els havia
agradat per fer el bis obligat. Al
final va passar que, no tan sols
van haver de repetir una obra
de cada autor, sinó que la soprano va cloure el concert amb la
magnífica ària de Les Noces de
Fígaro que ja havia interpretar
al principi. El concert va acabar
amb grans aplaudiments als artistes: Josep Maria Ferrando al
violí, Xavier Blanc al violí, Albert Carbonell a la viola, David
Blay al violoncel i també, al narrador i la soprano.

l Zoom Festival, el Festival Internacional de
Continguts Audiovisuals de Catalunya, ha rebut
més de 120 propostes audiovisuals creades durant els
mesos de confinament. Les
produccions presentades, que
s’han recollit a través de l’etiqueta #ZoomdesdeCasa a les
xarxes socials, opten al Premi
Zoom a la Millor Creació Audiovisual del Confinament,
un guardó que el festival va
convocar a finals de març
amb l’objectiu d’estimular el
talent en un context social
atípic. La propera edició del
Zoom Festival se celebrarà
del 24 al 29 de novembre de
2020.
Entre les propostes rebudes
s’hi troben produccions d’arreu de l’Estat, fetes tant per
professionals com per estudiants o aficionats: actors, productors, directors, entitats del
sector cultural i audiovisual,
estudiants de comunicació i
cinema i fins i tot cadenes de
televisió d’àmbit nacional han
presentat les seves creacions.
Uns vídeos que abasten tot tipus de gèneres com l’humor,
la ficció o el drama, i també
de temàtiques. Tot plegat, expressat en càpsules de vídeo o
fins i tot en format de sèrie.

Les produccions presentades opten al Premi Zoom a la Millor
Creació Audiovisual
del Confinament, que es
lliurarà a la 18a edició
del Zoom Festival
Un jurat format per reconeguts professionals del sector
avaluarà aquest centenar de
propostes rebudes a través
de Facebook, Twitter i Instagram en el mesos del confinament decretat per fer front a
la pandèmia de la Covid-19.

Zoom Festival
El Zoom Festival és el festival internacional que dona
visibilitat als continguts audiovisuals de qualitat, en diversos formats i creats per a
tot tipus de plataformes, des
de la televisió fins a espais
digitals. La Secció Oficial del
festival recull propostes de
ficció, programes d’entreteniment, informatius, culturals i divulgatius o esportius,
que opten als Premis Zoom.
El festival Zoom també premia els continguts audiovisuals a les xarxes socials,
amb els premis Millor Youtuber i Millor Instagramer

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La font de Cal Tomàs

N

o sé el per què d’aquest
nom de la font pública que
era al xamfrà de la casa número 89, del carrer de la Soledat i
cruïlla amb la primera casa, a l’esquerra del carrer Cardenal Vives.
Tal volta el nom de Tomàs venia del
propietari de l’immoble. Tampoc
sabem la data en la qual dita font
fou retirada.
Sí que sabem que portava la data
de 1905. Tenia un escut d’Igualada,
amb les quatre barres, ornamentat
amb palmes i llorers, sobre un plafó
de forma romboïdal la corresponent
aixeta, daurada. La pila era circular

de pedra (tal volta, artificial), situada sobre una reixa de desaigüe.
Recordem haver-hi anat a fer més
d’un un traguet d’aigua, tornant, tot
caminant, de Vilanova del Camí. El
veïnat solia reunir-se allí, per ferhi reunions i tertúlies i tot sovint hi
omplien garrafes i ampolles.
I per no saber, tampoc sabem si dita
fou a parar al Museu de l’Aigua, o al
Museu Comarcal, o si es va perdre
el dia la van retirar. És, però, un record històric de la ciutat. Seria una
llàstima que s’hagués perdut del tot.
Foto: Arxiu Fotogràfic Municipal
d’Igualada. Foto 10194.
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Entitats igualadines es queden sense espai a l’Escola
Municipal de Música per poder assajar

Nova exposició virtual a l’Arxiu: “De
quan la Fira era de
setembre: els proPere Camps, regidor de grames de la Fira”

MÚSICA / LA VEU

F

a pocs dies, un cop
ja havia començat el
curs escolar, les entitats culturals que assajaven
a l’Escola Municipal de Música d’Igualada van rebre un
correu en què se’ls informava
que “per raons sanitàries l’ús
de l’ECMMI es restringeix a
l’ús docent, fent així incompatible l’accés de les entitats”.
Això vol dir, per tant, que una
quinzena d’entitats igualadines es quedaven sense local
on assajar. En declaracions a
La Veu, representants d’alguna d’aquestes entitats es mostraven bastant preocupats
amb aquesta situació, que els
ha agafat amb poc marge de
maniobra.
Des de les entitats es queixen
que l’avís s’ha fet amb molt
poc temps, provocant que fos
molt difícil concretar amb
els seus participants quan
començarien els assajos. Des
de les entitats lamenten que
tot i que des del mes de juny

Cultura, assegura que
s’està treballant per reubicar les entitats perquè
puguin reprendre els
assajos

algunes ja s’havien posat en
contacte amb l’Ajuntament
preveient que es necessitarien
alternatives a l’Escola de Música, no ha estat fins a principis d’aquesta setmana que
han començat a notar cert
interès per part de l’Ajuntament per buscar-los un espai
alternatiu.

Des del Departament de Cultura, el regidor Pere Camps
ha comentat en declaracions
a La Veu que la tardança en
avisar a les entitats ha estat
conseqüència de l’endarreriment a l’hora de donar explicacions des del govern català en explicar els protocols
a seguir a les escoles. Tot i

això, Camps ha assegurat que
“no es deixarà ningú penjat”.
Així, el regidor espera que
el problema estigui solucionat en un marge d’entre set
i deu dies i totes les entitats
puguin reprendre els assajos.
“Les mesures han de ser excepcionals en aquesta època,
estem buscant els espais que
s’adeqüin a les mesures de seguretat que toquen”. Tot i que
encara no estan confirmats, el
regidor de Cultura ha explicat que alguns dels espais on
s’està valorant ubicar les entitats serien l’Escorxador o Cal
Badia.
Fins ara, a l’Escola de Música
hi assajaven diverses corals,
les gralles del Mal Llamp, la
Banda de Música i la Josa, entre d’altres.

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Arxiu comarcal de l’Anoia
presenta aquests dies una altra activitat. Es tracta d’una
nova exposició virtual sobre
la Fira de Setembre ‘De quan
la fira era de setembre: els
programes de la Fira de setembre’.
En aquesta ocasió és en motiu
de la celebració, novament, de
la Fita multisectorial d’Igualada, al mes de setembre. Des
de l’Arxiu ofereixen un video
amb imatges en moviment de
la Fira de Setembre als anys
setanta, i també una mostra
de les portades del programes
d’actes de les esmentades fires, amb la identificació dels
autors.
Podeu seguir els enllaços:
https://www.youtube.com/
watch?v=HQ0AX8yraT8&feature=youtu.be
https://acanoia.wixsite.com/

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI
Memòria Fotogràfica de la
ciutat d’Igualada, a l’època en què va ser fundada
l’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà
els 90 anys.
DÈCADA DE 1920 - 1930,
LA TOSSA DE MONTBUI
ESGLÉSIA PREROMÀNICA DE SANTA MARIA
DE GRÀCIA I TORRE
DEL CASTELL.
Castell de la Tossa

Església de la Tossa

A La Tossa de Montbui,
aquesta església i la Torre
del Castell ocupen l’elevació
d’un tossal de més de 600
m., un punt que a l’Edat
Mitjana va ser summament
estratègic i que ofereix un
majúscul domini sobre tota
la Conca d’Òdena.
L’església preromànica de
Santa Maria de Gràcia
constitueix, de fet, tot un

patrimoni històric, cultural i religiós, al bell mig de
Catalunya. Una peça arquitectònica del segle X, que va
ser construïda a la mateixa
època en què va ser aixecada la torre defensiva del
castell, al costat del temple.
Més dades històriques, a:
www.latossa.cat o www.
facebook.com/LaTossaDeMontbuiAnoia/.

Imatges i textos subjectes a
Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de
Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada
(AFI). Material recentment
digitalitzat.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Paisatges i racons de l’Anoia”, un valuós reportatge
gràfic de Joan Sala i Joan Felip

L

a Aquests dies, a la Sala d’Exposicions de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, amb el reclam
de: “Paisatges i racons de l’Anoia” s’exposen
43 fotografies emmarcades i 50 projectades en una
pantalla, on hi ha representats els 33 municipis de la
comarca; unes valuoses imatges que passaran a formar part de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. L’exposició,
de mig format, i a mode de reportatge, contribueix
de manera contextualitzada a fomentar i facilitat la
investigació i / o la recuperació d’aquest notori material gràfic en tant que formidable document visual.
Certament, aquest gruix d’instantànies es pot considerar un primer aparador fotogràfic de pobles de
llarga història, amb les seves arquitectures tradicionals, paisatges agraris, ramaders i vitivinícoles; els
pobles de la comarca de l’Anoia, amb el segell identitari de la seva capital, la ciutat d’Igualada.
Al seu torn, des de l’àmbit de la fotografia amateur,
les fotografies d’aquests dos autors, més enllà de ser
una àmplia col·lecció d’imatges de viva i pregona actualitat, presenten uns enfocs, enquadraments, perspectives, etc., que assoleixen un nivell de beutat realment categòric -dins de la renovació del llenguatge

Castell de Claramunt. / JOAN FELIP

fotogràfic- amb l’ús de les noves tècniques digitals.
Endemés, de forma potser inesperada, allunyats de
l’esfera estrictament fotoperiodística, Sala i Felip
han aconseguit de reunir en poc temps una bona
pila d’imatges i fer-les públiques en una mostra que
evidencia un seguiment profund de l’entorn paisatgístic i urbà més representatiu de la nostra comarca.
Recorregut rere recorregut, visita rere visita, les dues

Triple arquivolta de l’Església de Santa Maria
de Veciana. / JOAN SALA

CARMEL·LA
PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

càmeres han anat fent el paper de testimoni i notari
dels diferents models urbanístics i perfils arquitectònics que certifiquen l’atresorat patrimoni de l’Anoia.
Enmig de la proliferació de fotografies que avui envaeixen la nostra mirada, una contemplació atenta
i assossegada d’aquest meritori material exposat et
convida a reconèixer com a admirables –i si es vol,
idíl·lics- uns racons i paisatges que et suggereixen
l’oblit de les estressants pressions del dia a dia. Cada
fotografia et proposa la descoberta d’un indret inexcusable, esdevenint al seu torn una oportuna font de
coneixement de la nostra història més propera. En
suma, tota la col·lecció d’imatges, àdhuc les projectades són, al costat de les diferents manifestacions del
paisatge, una il·lustració gràfica d’un caràcter local i
comarcal propi, summament lligat al territori. A la
majoria de les seqüències, gràcies a la resolució de la
pròpia captura, et deixes captivar per aquella manera de ser d’una arquitectura popular tantes vegades
harmoniosa amb l’entorn, ja sigui d’un poblet com
de la mateixa ciutat d’Igualada.
Joan Sala i Vilaseca treballa a l’Ajuntament d’Igualada, al Departament de Cultura; paral·lelament,
col·laborant amb diverses entitats de la ciutat. Grans
passions seves són la família, la fotografia i viatjar.
La fotografia l’acompanya des de ben jove, primer
l’analògica i ara digital; i recentment ha estat mereixedor d’alguns significats premis a la xarxa social
Instagram, on hi ha bona part de la seva obra com a:
@joanserrallonga.
Joan Felip i Bergadà, després d’una vida laboral
lliurada a les Arts Gràfiques; ha estat a partir de la
jubilació que ha recuperat la seva afecció dels anys
joves a la fotografia. Així, abans del boom de les xarxes socials, va formar part de la comunitat d’usuaris de la web Panoramio tot duent a terme trobades
fotogràfiques per Casa Nostra, amb fotografies de
gran reconeixement públic. Recentment, forma part
d’Instagram, mostrant la seva actual galeria com a
@joan_felip_bergada
Precisament d’Instagram els ve la coneixença als
dos Joans; i conjuntament van iniciar aquest itinerari per la comarca de l´Anoia, aconseguint un
gruix fotogràfic que ha estat exposat per algunes
poblacions anoienques, endemés de ser mostrat a
ANOIA WORLD (@anoia¬_world), una galeria
d’Instagram per ells creada.
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Cinema de catàstrofes
Estrena • Greenland. El último refugio

REDACCIÓ/

Q

uan el món és conscient que
l’asteroide més gran de la història impactarà a la Terra i
aniquilar tot rastre de vida, els governs
de tot el món realitzen un sorteig en el
qual els afortunats podran sobreviure
en refugis secrets. Aquesta decisió deslliga un caos a nivell mundial. Molts
hauran d’emprendre un perillós viatge
on s’enfrontaran als més imponents perills de la naturalesa, el que els obligarà a trobar la manera de mantenir-se
units mentre troben la manera de sobreviure.
Un matrimoni (Gerard Butler, Bruna Baccarin) a punt de separar ha de
tractar de garantir la seguretat del seu
fill i ells mateixos quan una catàstrofe
s’acosta cap al planeta. Un objecte de

l’espai està a punt de topar amb la Terra
i aquesta família és escollida per entrar
en un búnquer subterrani. No obstant
això, tenen poc temps. Tan sols compten amb 48 hores abans que el món que
coneixen es destrueixi per sempre.
Ric Roman Waugh dirigeix aquesta cinta, que compta amb un guió de
Chris Sparling.
Greenland: el último refugio és la nova
pel·lícula de Gerard Butler. L’actor de
Gamer i Un ciudadano ejemplar porta immers diversos anys en una espiral
de pel·lícules d’acció comercials del
tipus Dioses d’Egipto, Objectivo: Londres i Geostorm. El britànic ha trobat
en aquest gènere un nínxol de mercat
que li està funcionant bé a taquilla i
ha volgut repetir el format amb una
superproducció de tall apocalíptic com
Roland Emmerich a El dia de mañana

El valor de l’amistat

Torna un conte clàssic

A Tous • La familia que tu eliges

Estrena • Pinocho
REDACCIÓ/

M

atteo Garrone torna a les
veritables arrels de la història de Pinotxo. Amb
aquesta innovadora pel·lícula d’acció
real rodada en entorns italians de
gran bellesa, Garrone 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 interpreta 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’enganyen i el segresten en un món de fantasia 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, convertir-se en un nen de veritat, no es farà
realitat fins que Pinotxo no canviï la
seva forma de ser.

REDACCIÓ/

L

a família que tu eliges és una
història d’aventures ambientada en el món d’un Mark Twain
modern que comença quan Zak (Zack
Gottsagen), un jove amb síndrome de
Down, fuig de la clínica on l’estan cuidant per perseguir el seu somni de convertir-se en un lluitador professional.
D’altra banda trobem Tyler (Shia La-

Beouf), un home que passa a ser l’aliat
de Zak. Junts creuen deltes, eviten ser
capturats, beuen whisky, troben a Déu,
pesquen i convencen Eleanor (Dakota
Johnson), una amable empleada d’una
casa de repòs amb una història pròpia
per unir-se a ells en el seu viatge.
Aquest film està escrit i dirigit per Tyler
Nilson i Michael Schwartz.

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
www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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TENET
Estats Units. Acció. De Christopher Nolan. Amb John David 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 difícil 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’engany? 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’adonar-se que els seus sentiments per Tessa i no està disposat
a perdre-la.
GREENLAND: EL ULTIMO REFUGIO
EEUU. Ciència-Ficció. De Ric Roman Waugh. Amb Gerard
Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn.
Un matrimoni a punt de separar ha de tractar de garantir
la seguretat del seu fill i ells mateixos quan una catàstrofe
s’acosta cap al planeta. Un objecte de l’espai està a punt de
topar amb la Terra i aquesta família és escollida per entrar
en un búnquer subterrani. Tan sols compten amb 48 hores
abans que el món que coneixen es destrueixi per sempre..
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 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. .
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 complicació al costat de la seva rica propietària, però quan aquesta 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 Benigni, 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.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
PINOCHO
Dv: 17:15/20:00
Ds: 17:00/19:45
Dg: 17:00/19:45
Dc: 19:00
Dj: 20:00 (VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
LA FAMILIA QUE TU ELIGES
Ds: 18:00
Dg: 19:55
RICHARD JEWELL
Dg: 18:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SENSE SESSIONS
DE CINEMA
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/GREENLAND: EL ULTIMO REFUGIO
Dv i Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 16:00/18:30/21:00
Dll a Dj: 17:30/20:00
2/TENET
Dv i Ds: 17:05
Dg: 16:05
Dll a Dj: 17:35
2/AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dv i Ds: 20:00
Dg: 19:00
Dll i Dt: 20:30
Dc i Dj: 21:15
2/LOS NUEVOS MUTANTES
Dv i Ds: 22:15
Dg: 21:15
2/ESO QUE TU ME DAS
Dc i Dj: 21:15
4/ GREENLAND: EL ULTIMO
REFUGIO
Dv i Ds: 18:00/20:30
Dg: 17:00/19:30
Dll i Dt: 18:30/21:00
Dc i Dj: 18:30
4/ TENET
Dc i Dj: 21:00
5/ PINOCHO
Dv i Ds: 17:10/19:45/22:25
Dg: 16:410/ 18:45/21:25
Dll a Dj: 17:40/20:15
6/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
2
Dv i Ds: 17:30/19:40/21:50
Dg: 16:30/18:40/20:50
Dll a Dj: 17:50/19:55/22:05
7/ BLACK BEACH
Dv i Ds: 17:45/20:10/22:35
Dg: 16:45/19:10/21:35
Dll a Dj: 17:20/19:35/21:55
8/TRASTO
Dv i Ds: 16:55
Dg: 15:55
Dll a Dj: 17:25
8/TENET
Dv i Ds: 19:00/22:05
Dg: 22:05
Dll a Dj:19:15
8/LOS NUEVOS MUTANTES
Dll a D: 22:10

LA FAMILIA QUE TU ELIGES
EEUU. Aventures. De Tyler Nilson, Mike Schwartz. Amb
Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zachary Gottsagen.
Zak (Gottsagen) és un jove amb Síndrome de Down que
s’escapa de la seva residència per perseguir el seu somni de
convertir-se en un lluitador professional en una escola de
lluita. Una sèrie de circumstàncies el porten a trobar-se amb
Tyler (LaBeouf) un delinqüent que també s’ha donat a la
fuga i que es convertirà en el seu entrenador i aliat .

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀
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La Coral de Santa Maria dedicà un
Eduard Flores, nou
emotiu record ala cantaires i familiars Arxipreste
víctimes del Covid
ESGLÉSIA / LA VEU

E

n data de 14 de setembre, el Bisbe ha signat el
nomenament d’un nou
Arxipreste per l’Anoia-Segarra
que substitueix a Mossèn Joan
Sanglas que es retira a Torelló.
L’elegit és Mossèn Eduard Flores i Serradell, de 38 anys, actualment rector “in solidum”
de les parròquies de Santa Maria i la Sagrada Família, així
com rector d’Òdena, l’Espelt i
Castellolí, on ha realitzat tota
la seva activitat pastoral des de
que va rebre l’ordenació sacerdotal en setembre de 2013.

ESGLÉSIA / LA VEU

A

mb una notable assistència diumenge passat dia 20, al migdia, a
l’església de la Soledat, la Coral
de Santa Maria dedicà, una
missa en sufragi dels cantaires
Isidre Solé Corbella i Miquel
Bernadí Simó, víctimes de la
pandèmia del Covid/19.
Els cants, en els que hi participà tota l’assemblea, foren
dirigits per Coni Torrents . Es
comptà amb la col·laboració
a l’orgue dels germans Arnau
i Èric del Rio Sanz, que falcaren les diverses parts de l’Eucaristia, amb peces de Corelli,
Bach, Gounod i Boëllman.
S’encarregaren de les lectures
Concepció Cuadras i Alfons
Ferrer. Mn. Josep Massana
tingué una recordança per
l’ex-cantaire fundadora Maria Martí Vidal —qie es troba acollida a la Llar del Sant
Crist—, que recentment ha
arribat als 100 anys d’edat.
També hi hagué un record per
als excantaires i familiars que
ens han deixat en el transcurs
dels darrers dotze mesos: Paquita Valls Escobedo, Maria
Rosa Vilaseca Canals, Albert
Samper Domigno, Guillem
Llaràs Puñal, Teresa Cuadras Salanova, Xavier Robles
Quintana, Amadeu Morros
Torrents i Ramon Segura

Continuen les
inscripcions a la catequesi
ESGLÉSIA / LA VEU

Subirats. En aquesta missa hi
hagué, igualment un memorial per a Maria del Rio Montfort, fundadora i directora durant seixanta anys de la Coral,
en el XIVè. aniversari del seu
traspàs.
Especialment emotiva fou durant l’ofertori, la processó dels
llantions, portats pels familiars d’Isidre Solè i Miquel Bernadí, i per tots els cantaires de
la Coral de Santa Maria.
La missa fou presidida pel rector de la parròquia Mn. Josep

Massana, el qual subratllà la
circumstància de la commemoració patronal de la Mare
de Déu de la Soledat amb les
víctimes de la pandèmia, i el
simbolisme de la flama dels
llantions amb la seva comunió
i recordança.
En acabar Concepció Cuadras
i Lleonard del Rio, secretària i
president, respectivament, llegiren unes paraules dedicades
als companys difunts. Després
es cantà el “Virolai”

Xavier Bisbal, deu anys de sacerdoci
ESGLÉSIA / LA VEU

El grup de sacerdots que van
ser ordenats en 2010 commemoren aquests dies l’efemèride del 10è. aniversari. El 5
de setembre de 2010 reberen
l’ordenació Ricard Lázaro i els
igualadins Joan Prat i Xavier
Bisbal, i el 28 de novembre
del mateix any, el caputxí Fra
Francesc d’Igualada. El 26 de
setembre de 2010 Mossèn Xavier celebrava la Missa Nova

L’arxipreste és el sacerdot que
coordina la pastoral, els sacerdots i els béns i l’arxiu de
la zona, en aquest cas l’Arxiprestat de l’Anoia-Segarra que
comprèn 36 parròquies amb
un total de 75.693 habitants,
14 sacerdots i 3 diaques.

(primera Missa Solemne).
Així, diumenge vinent, dia 27,
un cop acabades les primeres comunions, i coincidint
també amb l’aniversari de la
Missa Nova, Mossèn Xavier,
actualment rector moderador
de Santa Maria i la Sagrada
Família, oferirà, a les 12h,
una Missa d’acció de gràcies
al temple de la Sagrada Família. S’oferirà pels difunts de la
seva família i comptarà amb
els cants de la Coral Exaudio.

T

al i com vam informar
en la passada edició estan obertes les inscripcions per a la catequesi a les
parròquies igualadines.
- Santa Maria. Avui divendres
de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda
als locals parroquials.
- Soledat. Avui divendres, de
5 a 7 de la tarda, a l’entrada de
la capella.
- Sagrada Família. Es podrà
realitzar durant el mes de se-

tembre en horari de despatx,
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. Dirigir-se a la parròquia de la Sagrada Família.
- Barri de Fàtima. En horari
de despatx parroquial (els divendres de 17,00 a 19,00) fins
el 8 d’octubre. El 9 d’octubre hi
haurà reunió informativa amb
els pares i mares.

SANTORAL
Setembre

25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia; Aurèlia,
26: Cosme i Damià; Nil; Justina.
27: Vicenç de Paül; Caius o Gai; Adolf i Joan.
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas.
29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern; Gudèlia.
30: Jeroni; Sofia
1: Teresa de l’Infant Jesús; Remigi

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

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

Truita de carbassó i formatge brie

Restaurant braseria i cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta
amb secció de tapes
· Esmorzars
Totes les mesures
de seguretat

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

C/lleida, 12 · igualada

PIZZA

93 805 55 46

Elaboració:
Pelem la patata i la tallem a rodanxes molt fines preferiblement amb una mandolina i les deixem refrescar en aigua. Amb un pelador, traiem làmines allargades i finíssimes del carbassó. Un cop tenim preparats els ingredients
de la truita, fregim les patates amb l’oli d’oliva verge extra.

T’HO
PORTEM
A CASA

2 persones

Quan les patates estiguin pràcticament llestes, hi afegim
els carbassons i ho deixem fregir junt durant dos o tres
minuts més ja que el carbassó tan fi es fa de seguida. Si
feu servir altres ingredients més durs com carabassa o
pastanaga, haureu de fer-los des del principi amb les patates.

• Patata 1
• Ous 3
• Carbassó 1
• Sal
• Formatge brie 120 gr

Batem els ous en un bol. Escorrem les patates i els carbassons i els posem al bol amb l’ou, remenant perquè s’impregni tot bé. Quallem la truita en una paella a foc mitjà
alt perquè quedi ben dauradeta a l’exterior però sucosa a
l’interior.

Ingredients per a:
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

Un cop quallada la truita de carbassó, la traiem i col·loquem en un plat i immediatament després, tallem un triangle de formatge brie en tres porcions i les posem sobre
la truita perquè es fongui per sobre i servim immediatament.

I... bon profit!

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

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

·De dimecres a divendres al migdia
menú de proximitat
·De divendres vespres a diumenge migdia
menú degustació i carta
93 804 91 64 / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Esmorzars de forquilla
(dissabte i diumenge)

Obert
de dijous a
diumenge

Menú diari
Tapes de carn i peix

C/ Piscinas s/n, La Torre de Claramunt (5.83 km). Tel. 93 801 18 92
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat

·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

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

Ma DOLORS
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

EDUARD DARBRA
Psicòleg

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Psicòleg col. num 19.677

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

eduarddarbramagri@gmail.com

psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

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

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
DIVENDRES
Dissabtes 25:
de 9h a 14h

ADZET

Av.
Barcelona, 9
Rbla. Sant Isidre 11

Igualada
DISSABTE 26:
SECANELL
www.dentaligualada.com
Tel
93 737 17
Òdena,
8417

DIUMENGE 27:

ORTOPÈDIA CASES

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

FARMÀCIES DE TORN

Tel. 699
65
47
A partir
del68
dia9601/06/19
canviaremc/Pujades,
les quotes,
93 803 38 74
IGUALADA
conseqüentment a les properes publicacions
vives.singla@cofb.net
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

Rambla Nova, 1
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 28:

BAUSILI

Born, 23
DIMARTS 29:

CASAS V.

Soledat, 119
DIMECRES 30:

PILAR

A. Mestre Montaner, 26
DIJOUS 1: ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

Més endavant també
modificarem la imatge
• oftalmologia general i infantil
•
optometrista
i entrenaments
visuals
però de moment
hauríeu
de canviar:
• 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
20,97€ per
21,26€

34,12€ per 34,60€
Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

MISERACHS

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DIVENDRES 2: PAGÈS

Pau Muntadas, 58

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia que m’enviéssiu les proves
per
IGUALADA
donar-vos la conformitat.
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

SALUT |
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Pot la covid-19 tenir efecte sobre
el nostre cabell?

E

ls efectes de l’arribada de la tardor
es manifesten al
nostre cabell amb
més caiguda de l’habitual,
menys volum i el trobem
més afeblit. És en aquesta
època quan es perceben els
efectes de la fase telògena
(fase de caiguda del cabell).
A més, se sumen l’escassa atenció que hem pres al
nostre cabell durant l’estiu:
excés de radiació solar, el
clor de les piscines i l’aigua
de la mar, abús de recollits,
etc. tot això afebleix i afavoreix la seva deshidratació.
Enguany ha entrat en joc
un nou factor agreujant del
problema: la COVID-19.
Els experts ja anaven detectant una major caiguda
i pèrdua de massa capil·lar
des del confinament, però
ara han saltat les alarmes en
totes aquelles persones que
han sofert el coronavirus:
una caiguda del cabell aguda i molt alarmant.

Es tracta d’una caiguda del
cabell molt cridanera en
un període curt de temps
ocasionada perquè el virus
danya l’arrel dels fol·licles
pilosos i interromp el seu
cicle de creixement, provocant una caiguda massiva del cabell als dos o tres
mesos de patir la infecció.
Però, tranquils! Té un bon
pronòstic i el cabell es regenerarà de manera natural sempre que la nostra
dieta aporti els nutrients
necessaris per a fer-ho:
vitamines, aminoàcid i
minerals necessaris per
a sintetitzar la queratina
(proteïna del cabell).
Cicle de vida del cabell
El cabell no creix de manera indefinida, sinó que té un
creixement cíclic, denominat cicle pilós. Cada fol·licle
posseeix el seu propi cicle,
independent dels que hi
hagi al seu voltant i té tres
fases:
•Fase Anàgena: el pèl neix
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i creix. Dura uns 3 anys de
mitjana.
•Fase Catàgena: És una fase
de transició. S’estén unes 3
setmanes, durant les quals
el creixement es deté.
•Fase Telògena: És la fase
del descans i de caiguda del
cabell, dura uns 3 mesos.
La caiguda del cabell és un
problema que afecta un bon
percentatge de la població i
les més habituals són: L’estrès, la caiguda estacional o
els danys excessius al cabell
per abús de tints, assecador,
etc. Però també portar una
dieta desequilibrada o el
factor genètic són motius
estesos entre la població.
Tips per a la cura capil·lar
Per a mantenir el cabell
saludable i sense caiguda
recordem els següents consells:
•Protegir-ho de les agressi-

ons externes; en particular,
durant l’estiu, és important
evitar exposicions prolongades del cabell al sol.
•Limita l’ús l’assecador ni la
planxa el més possible.
•No abusis dels tints i descoloracions; són agressius
per al cabell. Deixa passar
almenys un mes entre aplicacions.
•Tallar-ho amb freqüència:
Una vegada al mes és la freqüència ideal per a mantenir les puntes sanes.

•Complementa el bany amb
un producte d’hidratació
extra a la setmana, com una
mascareta o un sèrum.

Una dieta equilibrada i saludable és clau per a donar-li
al cabell tots els nutrients
que necessita per a créixer.
A Farmàcia Esteve podem
aconsellar-te de quin és el
més adequat per al teu tipus
de cabell. No dubtis a visitar-nos!

Josep Junyent /Daniel Junyent

Espai patrocinat per:

Director tèncic / Gerent
de GC Junyent Prat Corredoria d’assegurances
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“El món canvia
i les assegurances s’adapten”
Des dels inicis de l’activitat l’any 1965, la nostra corredoria ha evolucionat modelada per
les noves necessitats asseguradores, així com per les necessitats dels nostres clients. Això ha
fet possible crear una manera de treballar diferenciada a la resta de corredories, encarada
purament al client. La professionalitat i motivació dels 14 membres que formen la nostra
plantilla, fa que el tracte i gestió durant tots els processos donin un plus de tranquillitat i
seguretat al nostre client.

E

l sector de les assegurances ha sofert canvis en
els darrers anys?

Aquest és un sector molt dinàmic, l’entrada de la
venda on-line i les assegurances bancàries són els nous
distribuïdors de forma decidida en el sector de les assegurances. El món canvia i les assegurances s’adapten.
Noves companyies internacionals que aposten per cobertures com la protecció informàtica, davant de l’intrusisme de hackers, suplantació d’identitat en els pagaments, cobertura de responsabilitat civil i adequades
a noves activitats, són entre altres les noves cobertures
que el mercat demana.
I les corredories com vosaltres esteu adaptades a
aquests canvis que indiqueu?
Bé, les corredories som importants, donat que fem totes les funcions, l’assessorament de quina companyia és
la més adequada, la contractació i formalització de la
pòlissa, l’atenció i tramitació del sinistre, i el tràmit per
al pagament per part de la companyia, tot això fa que
tinguem una proximitat amb el client de forma molt
més directa que altres maneres de distribució no tenen,
seguim apostant pel contacte personal.
Com heu actuat davant de la COVID?
És evident que la COVID ha trencat moltes perspecti-

ves aquest any. Nosaltres hem demanat molta més flexibilitat a les companyies per cobrament de les assegurances
ampliant així els terminis d’abonament. Hem sol·licitat, i
hem disposat d’importants ajudes econòmiques dins de
la nostra zona per tal d’ajudar a institucions mèdiques en
la compra de material. Apostem per companyies amb un
important retorn en ajuts.
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Per la resta de modalitats, sinistres de climatologia ha
augmentat per una primavera molt plujosa, i hem reduït als habitatges principals els robatoris, donat que
les llars estaven ocupades, però no és el cas a segones
residències, que hem tingut una incidència alta. També amb les ocupacions de pisos desocupats ha fet que
disposem de pòlisses per tal de tramitar aquestes situacions.

Quines són les assegurances més sol·licitades davant de
la COVID?

La tramitació dels sinistres ha variat darrerament?.

Malauradament les assegurances mèdiques. Els clients
han optat per la contractació d’aquestes pòlisses, i pensem
que és positiu, sempre que l’economia personal i familiar
ho permeti. Deslliura a la Seguretat Social i opta per clíniques privades no tan saturades en moments d’increment
d’usuaris.

Les companyies que són les que paguen, han agilitzat
protocols concrets amb corredories de confiança per
tal de tenir molt més dinamisme amb la resolució. Ara
no cal peritar per imports reduïts, només amb fotografies i factures abonem el sinistre. Això dona molta rapidesa i agilitat a la tramitació.

Aquestes cobertures permeten una lliure elecció de facultatius dins d’un quadre concertat, i no cal que s’hagi de
recórrer per simples visites a sol·licitar autoritzacions. A
més, la rapidesa en visites i proves de diagnosi dona tranquil·litat a l’assegurat.

Com veieu el futur en el vostre sector amb l’entrada
d’altres canals?

I amb la resta d’assegurances com ha influenciat?
Certament, el període de confinament ha deixat pocs accidents de vehicles. Però un cop desconfinats l’increment
d’accidents de trànsit ha augmentat i desconeixem la causa.

Les corredories donem un servei molt personalitzat, tant
amb la contractació com amb la gestió del sinistre. Aquest
tracte personal és el que no poden oferir amb una trucada
telefònica, que en cap moment coneixes l’interlocutor. Seguim valorant aquesta proximitat, a més de procurar professionals propers i coneguts de la zona, i que l’assegurat
pugui utilitzar els seus propis reparadors.
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Una àvia amb una nafra a la cama i por que s’infectés, va trucar al CAP on, per telèfon, li varen “receptar” una pomada. Com que seguia insistint, li
van dir que mirés si la carn del voltant estava dura, fes una foto de la ferida i els l’enviés per whats app, encara que no era un procediment autoritzat.
I l’àvia, esporuguida, va anar a una consulta privada. Massa serveis públics s’han degradat pels protocols pandèmics. A Igualada fa temps que “no
hi ha hores” per fer-se el DNI. Hi ha dificultats per accedir a la jubilació, per corregir errors dels ERTES, per als subsidis i per a la majoria dels tràmits que s’han de fer amb l’administració. S’hi afegeixen les restriccions de drets de manifestació, de reunió... Les cues per tenir els mínims vitals a
Càrites, Creu Roja o als Caputxins no paren de créixer i l’economia va riu avall. Es trampeja com es pot a les escoles i augmenten les pors davant una
situació lluny de controlar-se. Ho voldrien resoldre amb medalles (algunes merescudes), però el servei a les persones requereix eficiència, coherència
i treball i sobren la propaganda, l’autobombo i les excuses injustificables.

Ara més que mai, és necessari
disposar d’una pòlissa de salut.

Per això t’ajudem a buscar
la millor per a tu
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