
La plaça de l’Ajuntament, deserta i amb tots els bars i restaurants tancats, ahir dijous al migdia. Foto: Jordi Puiggròs
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L’EDITORIAL

Impostos
A questa setmana hem conegut que l’Ajunta-

ment d’Igualada congelarà els impostos i ta-
xes per al 2021. Una notícia benvinguda per 
a tothom, ja que, al menys, hi haurà menys 

despesa en moltes famílies. Per a molts dels qui ho passen 
malament, però, el desitjable hagués estat una reducció de 
la pressió fiscal, quelcom que és difícil de portar a terme 
en economies públiques fe-
bles com la d’aquest país, i 
més encara en la situació 
que vivim. 
Es parla molt de les ajudes 
de la Unió Europea, però 
aquestes no arribaran fins 
el 2022. Per tant, ara les 
arques s’han de nodrir de 
diners per destinar-los a 
intentar aturar o alleugerir 
el drama provocat per la 
Covid-19 en l’economia i la 
salut de molta gent.
Més que mai s’haurà d’estar amatent a que, donades les 
circumstàncies, la injecció econòmica de les famílies i 
les empreses a les economies públiques tingui un destí 
adequat. Ens hi juguem massa tots plegats i els consensos 
haurien de ser els protagonistes de totes les institucions. 
Ens consta que ja s’està fent a molts indrets de l’Anoia, i 

ens en congratulem. Aquest és el camí. 
Al mateix temps, la situació en el sector terciari, sobretot 
en la restauració i el comerç, és desesperant.  Després de 
mig any fent front a la pandèmia, d’haver de tancar per 
l’estat d’alarma, fer front a pagaments pendents, tramitar 
ajudes que en molts casos encara no s’han concedit, i te-
nir la incertesa de no saber què ens espera en un futur 

a molt curt termini, la 
situació ha fet molt mal 
al sector amb més força 
a l’Anoia.
La pèrdua de la factu-
ració ha estat letal per 
a gairebé dos-cents co-
merços de la Conca que 
han hagut de tancar. Les 
ajudes promeses ja han 
arribat, però ens temem 
que seran insuficients... 
Cada cop la ciutadania 

s’adona més i, sobretot durant el confinament, de la im-
portància del comerç proper i del barri, especialment la 
gent gran, el col·lectiu amb més perill davant el Corona-
virus i que surt de casa el just i necessari. Moltes vegades, 
massa, ens adonem del que tenim quan ho perdem. No 
ens podem permetre perdre les botigues de sempre. Cal 
ajudar-les i tenir-les present. Tots.  

La pèrdua de la facturació ha 
estat letal per a gairebé dos-cents 
comerços de la Conca. Les ajudes 
promeses ja han arribat, però ens 

temem que seran insuficients...

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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David Sassoli, president del Par-
lament Europeu, ha dit que “Hem 
d’utilitzar els estímuls provinent de 
les institucions públiques per radi-
calment canviar els nostres models 
de creixement, que garanteixin 
una adequada transició, que funci-
oni per a nosaltres i per a futures 
generacions” 

Javier Lombán, president de la 
Comunitat d’Aragó, va dir a Valen-
tino Rossi, diverses vegades cam-
pió de motos, “Torni quan vulgui, 
però si us plau, curi’s abans. I cu-
ris del tot, perquè la Covid no és 
el seu principal problema de salut” 
Aquesta era la seva reacció a un co-
mentari, en broma, que havia fet el 

corredor, fent referència a la sort 
que havia tingut de passar la ma-
laltia a casa seva i no en un circuit. 
“Si he d’estar una setmana o deu 
dies a l’Aragó, em llenço pel balcó” 
havia estat el seu comentari.

Elionor, princesa d’Astúries en 
l’acte d’e lliurament de guardons 
del premi que porta el seu nom, 
va dir “cuidem de les persones 
que ens envolten, que ens estimen 
i que ens estimem. Intentem ser 
responsables i solidaris per as-
segurar-nos un futur millor.” El 
seu pare, Felip VI va demanar 
“un gran esforç nacional d’entesa 
i concòrdia” per concloure “els sa-
nitaris són el cor d’un país que en 
els pitjors moments s’ha de man-
tenir unit i ser capaç d’enfron-
tar-se als problemes més greus 
amb responsabilitat, sentit del 
deure i civisme”

Roger Torrent, president del Par-
lament, finalitzada la ronda de 
consultes amb els partits sense 
que hagi sortit cap candidat a la 
investidura, ha anunciat en el ple 
del Parlament. “No havent-hi can-

didats a la presidència es considera 
que estem davant una investidura 
fallida i el 22 de desembre quedarà 
automàticament dissolt el Parla-
ment i per tant es convoquen elec-
cions pel proper 14 de febrer. Hem 
adaptat tota l’activitat parlamentà-
ria i intentarem aprovar el màxim 
de lleis possibles de les 48 que hi ha 
en tramitació”.

Carlos Lesmes, president del Con-
sell General del Poder Judicial, ha 
convocat una reunió al haver rebut 
la petició de diversos membres del 
ple i de les associacions professio-
nals de magistrats que diuen que 
“No podem parlar de plans de xoc 
o projectes de reforma amb qui jus-
tifica, promou i recolza un projecte 
de reforma de la llei orgànica del 
poder judicial que ataca de ple la 
independència judicial i ens situa 
fora dels valors i estàndards euro-
peus de separació de poders.”

Jordi Cuixart, president d’Om-
nium Cultural, ha dit “A Puigde-
mont i Junqueras no els reclamem 
que siguin amics, sinó que tinguin 
sentit d’estat.”

Governar bé té 
premi
Jacinda Ardern, primera ministra neo-
zelandesa, ha tornat a guanyar les elecci-
ons del seu país. El seu partit, el Labour 
Party, ha obtingut el 49 per cent dels 
vots en les eleccions celebrades dissabte 
passat. Traduït en escons, els laboristes 
disposaran d’una àmplia majoria abso-
luta al parlament, i a partir d’ara la se-
nyora Ardern ja no haurà de dependre 
d’altres partits per poder continuar go-
vernant amb comoditat. Governar bé 
té premi, i la senyora Ardern ho ha fet 
força bé, especialment en la gestió de la 
crisi de la COVID. Nova Zelanda és un 
país força endreçat -tinc una llarga ex-
periència personal de tractes comercials 
amb aquest país-, i la bona gestió de la 
crisi sanitària s’ha traduït en uns resul-
tats electorals inqüestionables. Vist des 
d’Europa, la situació d’aquest país dels 
antípodes ens hauria de generar una 
sana enveja, i polítiques com Ardern 
haurien de ser un exemple per a tothom. 
Però si governar bé té premi, per lògica 
governar malament hauria de ser cas-
tigat per l’electorat. Però no sempre és 
així. Si avui es fessin eleccions generals a 
Espanya, Sánchez les tornaria a guanyar. 
Pot semblar sorprenent, almenys a mi 
m’ho sembla, però totes les enquestes 
ho diuen. No és cap secret que a Espa-
nya la crisi de la pandèmia no s’ha gesti-
onat gens bé, i la prova és que les dades 
estadístiques COVID d’Espanya es tro-
ben entre les pitjors del món. I això vol 
dir, dissortadament, molts més morts 
que es poden atribuir directament a la 
mala gestió governamental de la cri-
si sanitària. Allà els governants amb la 
seva consciència, tot i que no s’ha d’ex-
cloure que les conseqüències de la mala 
gestió no quedin reduïdes a l’àmbit de 
les consciències individuals; potser al-
gun dia la justícia hi tindrà alguna cosa 
més a dir.
Ara que s’acosten eleccions a casa nos-
tra, podríem acabar comentant com 
s’ha gestionat la crisi sanitària a Cata-
lunya. Aquí tampoc ens podem posar 
medalles. La gestió de les residències 
de gent gran, per exemple, ha sigut es-
candalosa, i es van haver de canviar els 
responsables polítics per mirar de re-
duir les xifres de morts. Per altra banda, 
sense arribar al ridícul de posar unifor-
mats dels cossos armats a les rodes de 
premsa com es va fer a Espanya, la ges-
tió política de la comunicació tampoc 
podem dir que sigui com per tirar co-
ets. Últimament s’ha intentat posar-hi 
remei amb el canvi dels funcionaris que 
fan d’interlocutors amb la premsa. Tot 
plegat segur que tindrà una incidència 
electoral, però no em veig capacitat per 
traduir-ho en dades concretes.
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Intensa, caòtica i productiva, serien tres ad-
jectius per qualificar la sessió deliberativa 
sobre els Espais Oberts que va organitzar 
el Departament de Territori el dijous 15-O 

passat.
La videoconferència per Zoom en un format 
molt interessant on els assistents, prop de cin-
quanta, ens vàrem agrupar en quatre sales per 
debatre els Espais Oberts de la Vegueria Pene-
dès. I al final, reagrupats de nou, en una sola sala, 
per posar en comú les conclusions a que havíem 
arribat.
D’entrada, la primera impressió sobre l’organit-
zació de l’acte, és molt positiva. Els assistents 
teníem ganes d’aportar i rebre informació per 
millorar la intervenció sobre els espais oberts, 
fonamentals pel bon funcionament d’un territo-
ri. Això es va entendre des de l’equip tècnic que 
liderava el procés i va deixar parlar a la gent.

Intensa: 
Fa temps que feia falta un debat d’aquesta mag-
nitud. No és tan negatiu el debat on-line. Té els 
seus avantatges: la gent parla des del seu propi 
territori personal, i té una vital influència a l’ho-
ra d’expressar una opinió. Hi havia moltes coses 
a dir i, per damunt del caos, va prevaldre una 
fluida energia, tant de temps continguda. Per 
fi, sembla que hi ha algú, més enllà dels polítics, 
que ens escolta.

Caòtica: 
Es proposaven coses inversemblants, aparent-
ment deslligades del tema que ens ocupava. El 
caos que generava la diversitat i qualitat de les 
propostes era de tal dimensió que, els modera-
dors que prenien nota, havien de recórrer als seus 
esquemes mentals preconcebuts per no perdre’s. 
El garbuix regnant però, es va transformar en un 
missatge clar. La tendència anava, obertament i 

sense hipocresies polítiques, a abordar directa-
ment la crisi climàtica i el reequilibri territorial 
amb una conclusió potent: la regió penedesenca, 
tot i formar part de la metròpoli, no pot ser me-
tropolititzada. 

Productiva: 
Massa temps fa que el poder polític no escolta 
el que ell mateix afirma i això crea desconfiança 
i incredulitat. Per això la sessió va ser produc-
tiva. Va servir per posar els punts sobre les is, 
desprès de sis anys de silencis, en que la trama 
oficialista de representants polítics del Territori 
fessin més la funció de barrera que de corretja 
de transmissió entre l’Administració i la gent. 
Ara dona la sensació que s’ha establert un canal 
autèntic, lluny d’aquells anys que no ens agrada-
ria que tornessin, en els que es tallaven carrete-
res perquè el Govern feia i desfeia d’amagat els 
plans logístics sobre el Penedès. Ha quedat clar 
que la gent participant, sigui o no ‘representativa’ 
del Territori, és conscient del terreny que trepit-
ja i amb les seves manifestacions han substituït, 
sense saber-ho, el paper d’interlocutors que els 
hi pertoca a regidores, alcaldes i consellers co-
marcals.

El quid de la qüestió
No es tracta de triar entre dos models econò-
mics: zona logística internacional o regió agro-
alimentària, es tracta de saber si volem tenir el 
control del territori. Anar cap a una regió agro-
alimentària, representa preservar i potenciar el 
nostre principal actiu que és el paisatge agrícola 
-i no en referència al paisatge vitivinícola, exclu-
sivament-. És la nostra matèria primera sense la 
qual perdem les possibilitats de dependre de no-
saltres mateixos i de caure en mans de l’expansió 
metropolitana i dels interessos logístics xinesos.
Són dos models oposats: ser corredor logístic 

euro-asiàtic, a través dels dos ports metropoli-
tans, per traslladar els productes fabricats a l’Àsia 
al centre d’Europa, implica, definitivament, la 
desaparició de molts paisatges indispensables 
però, sobretot, abocar al territori a una forta de-
pendència econòmica, externa i de gran impacte 
sobre el medi.

Els deures de l’Administració: 
Amb aquests debats inicials del Pla descobrim 
que ja no és possible repetir els esquemes apresos 
i que cal cercar noves solucions. Ha passat molt 
de temps des d’aquells plans territorials redactats 
al segle passat i dedicats al creixement, dels quals 
encara depenen els que estem redactant. 
Els problema no és créixer, sinó de subsistir amb 
dignitat. Cal una reinterpretació de l’estratègia a 
la planificació territorial, a la llum de les noves 
demandes de les crisis ambiental, social i econò-
mica. Esperem que el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat aporti llum sobre la necessitat 
d’entendre aquesta nova realitat i l’obligació d’in-
formar-nos sobre els impactes que ens poden 
afectar segons el camí que prengui el Pla, on els 
Espais Oberts, hi tenen un protagonisme cabdal 
en la definició del seu model. 

Els espais naturals són imprescindibles i no hi 
ha cap més sortida que preservar-los i poten-
ciar-los: l’aplicació de l’agroforesteria, la regu-
lació de l’ús del lleure i el respecte per la natura 
i les xarxes hídriques a través de plans com les 
vies blaves, s’haurien d’haver aplicat a tot el 
territori nacional fa temps, i els espais agraris 
han de deixar de ser Sòl No Urbanitzable per 
passar a ser Espais Productius Ecosistèmics, 
amb les seves pròpies regles de joc, inconverti-
bles en sòl construïble, industrialitzable o resi-
denciable. Rehabilitar, recuperar, reviure, no 
créixer, aquesta és la qüestió.  
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Una sessió particular

Què et sembla el tancament de bars i 
restaurants?

 Bé 37,8%  Malament 62,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

PAU BATLLE SOLÉ
SOS Penedès



ESTIVAL DE JAZZ

Aquest cap de setmana finalitza una nova edició de l’Estival de Jazz, 
una edició especial de tardor i marcada per la covid, però que ha 
lluit amb la qualitat musical de sempre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

La incomunicació actual

Des de fa uns anys, ve-
iem com entre nosal-
tres, cada vegada hi ha 
menys comunicació i 

això que mai hi havia hagut tants 
medis com ara, tant a nivell tele-
màtic com en medis de mobilitat. 

Amb l’excusa de tenir el televisor engegat a moltes 
llars anava be  per no haver de donar explicacions, 
ni parlar de res important amb els que estaven al 
nostre voltant. Avui  encara més,  amb l’excusa del 
mòbil, ens va be per  fer-nos el distret amb mo-
ments que podríem tenir una conversa agradable 
i potser, profitosa. Cada vega-
da les persones vivim d’una 
manera més individualitzada. 
Mireu avui, que fem les per-
sones: sortim de casa nostra 
amb el mòbil a la mà  amb 
el cap cot, mirant, no se que 
i caminem sense adonar-nos 
del qui passa al nostre voltant 
ni quin temps fa, sembla que 
la nostra vida depengui  del 
missatge que ens ha de sortir 
al mòbil,  tant impostant serà 
el missatge ?
 Només ens faltava ara el pro-
blema del COVID perquè això 
s’accentués encara molt més. 
Ara ja som tots qui tenim més 
motius i excuses per no poder 
canviar opinions entre nosal-
tres, si més no,hem de seguir 
les directrius que ens manen 
els governs, amb això, se’ns han limitat moltes co-
ses. Sigui per culpa dels uns o dels altres o perquè 
els hi convé a alguns, avui ja no ens podem reunir 
més de sis persones, motiu pel qual, no podem ni 
fer reunions familiars ni tampoc podem fer cap 
canvi d’impressions entre nosaltres ni fer-nos sen-
tir la nostra veu amb cap manifestació, ni res que 
si assembli. Segur que això a més d’un govern o 
poder fàctic li deu anar molt bé: els líders que vol-
drien fer-nos veure les coses d’una altra manera 
no podran perquè no ens podem reunir més de 

sis persones. Teatres, museus, cinemes, actes cul-
turals i d’oci n’estan rebent les conseqüències més 
dures. També sense adonar-nos, estem perdent les 
ganes de sortir de casa, i per desgràcia hem pogut 
comprovar que hi hagut un gran davallament de 
les  activitats de tot tipus. 
Els avis, ja no ho tenim tan fàcil per poder inter-
canviar converses amb els nostres nets i fills, ells 
tampoc no poden explicar-nos gran cosa, tot això 
està mig prohibit, no podrem explicar les nostres 
experiències, ni reunir-nos amb els nostres amics, 
les institucions no es poden reunir per deliberar 
les diferents opinions, ni les associacions, que úl-

timament ja ho tenien molt difícil. A les escoles  
els nostres infants no poden comunicar-se amb 
llibertat ni jugar sense entrebancs, ni podem ju-
gar en grup...Per dir-ho d’una altre manera, tota la 
comunicació verbal i presencial, se’ns està posant 
molt difícil, tot tipus de trobada està prohibida i 
tot l’entorn social està canviant d’una manera alar-
mant. També  els viatges, i feines, tot sembla que 
estigui fet expressament per no trobar-nos presen-
cialment i estar incomunicats.
El demà que viuran els nostres fills i sobretot els 

nostres nets, no tindrà res a veure amb el que hem 
viscut nosaltres, les persones grans, si tot segueix 
així. De moment i ja fa temps, la majoria els te-
nim quiets  i atontats davant d’un joc del mòbil i 
no entenem el que hi miren amb tant d’entusiasme 
sense viure ni veure que hi ha el seu voltant, això 
tampoc pot ser bo perquè no crec que en treguin 
gaires coses de profit pel dia de demà.
Avui tots tenim feina a llegir els missatges que 
molts ens envien, de Bon dia i Bona nit i això i 
allò, en canvi som negats a  veure’ns i parlar, 
tampoc som  capaços de fer-ho per telèfon, ens 
quedem muts, estem atordits.  Avui la mascareta, 

que ja s’està tornant com una peça 
imprescindible  a les nostres vides 
que  si per descuit no la portes, 
moltes persones al passar pel teu 
costat, s’aparten o t’escridassen  
com si fossis un empestat i et mi-
ren malament. Res de converses 
al carrer, bon dia i res més. Quan 
anem tapats amb la mascareta, a 
més de fer-nos difícil la respira-
ció, també se’ns complica poder 
parlar amb una certa llibertat, 
igual que  les distàncies que hem 
de mantenir. Amb tot això, no 
podem ignorar que les persones, 
cada vegada estem més distanci-
ades les unes de les altres i això, 
per molt que ho vulguem igno-
rar, és una realitat i no pot ser bo 
de cap manera. Ens sentim sols i 
realment és així,moltes vegades, 
volem pensar que tot va be i que 

això millorarà el nostre entorn. Jo em pregunto: A 
on arribarem ? 
Voleu dir que és tant greu  com volen fer-nos creu-
re i que és una altre cosa  la que ens volen vendre? 
I amb això no vull culpar a ningú, de cap manera, 
però hem de reconèixer la realitat que ens envolta, 
per això, jo em pregunto: de tot plegat, no s’estan 
aprofitant els poders per anar-nos dirigint cap a 
una situació que només pot afavorir a uns sectors i 
així poder-nos dominar cada vegada més amb l’ex-
cusa de la salut  i fer-nos encara més uns xaiets? 
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Amics de Manitos
Amics de Manitos és una associació sense ànim de lucre que treballa per 
la cooperació i el desenvolupament, i en especial per defensar els drets del 
NATs (Nens/nenes i Adolescents Treballadors) del Perú. L’entitat treballa en 
col·laboració amb el centre CANAT (Centro de Apoyo a Niños/as Adoles-
centes Trabajadores/as) de la regió de Piura, al nord-oest del Perú, una ins-
titució que contribueix a la integració dels infants i adolescents treballadors. 
Des d’Igualada i l’Anoia, l’associació Amics de Manitos organitza activitats i 
xerrades de sensibilització i promou actes culturals i gastronòmics solidaris, 
gràcies a la col·laboració de voluntaris, amics i familiars.
Per col·laborar-hi: amicsdemanitos@gmail.com
 

Fa més de 25 anys que l’Associació d’Agermanament Igualada–Nueva Es-
peranza porta a terme els projectes de l’agermanament que es va signar el 
1993 entre Igualada i la comunitat rural de Nueva Esperanza, a El Salvador. 
Durant aquest temps, l’entitat ha fet accions diverses com l’arranjament de 
carrers o la creació de beques universitàries. Actualment col·labora en pro-
jectes com “Música para la esperanza”, que utilitza la música com a mitjà de 
cohesió entre els joves, o el programa d’atenció psicològica a infants i joves 
del Centre Escolar de la Comunitat Nueva Esperanza, a més de fer accions 
de sensibilització a casa nostra sobre la realitat d’El Salvador. 
Per col·laborar-hi: igualada.ne@gmail.com

Fundació Kalilu Jammeh
La Fundació Kalilu Jammeh és una organització no governamental d’aju-
da al desenvolupament (ONGD), fundada el 2006 per Kalilu Jammeh. 
Després del seu periple des de Gàmbia a Europa, veient els horrors i tragè-
dies del viatge que molt poca gent aconsegueix completar, Kalilu decideix 
fer quelcom per ajudar al seu país. La Fundació treballa a Gàmbia prin-
cipalment en projectes d’educació -escolaritza i alimenta 200 nens orfes i 
sense recursos-, en projectes d’agricultura i també fent tasques de sensibi-
lització. L’any 2009 es va publicar el llibre de Kalilu Jammeh: El Viatge de 
Kalilu, el primer relat d’aquest viatge escrit en primera persona.
Per col·laborar-hi: fundaciokalilujammeh@gmail.com

L’associació APROP fa 10 anys que treballa per ajudar el poble de Pasorapa, 
a la regió de Cochabamba (Bolívia), a desenvolupar un cultiu que permeti 
a la població créixer de manera sostenible i no haver d’emigrar a les grans 
ciutats: el cultiu de l’olivera. Juntament amb l’ONG INDEPO de Bolívia i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, s’ha construït un Centro de 
Capacitación on s’acullen els camperols i les seves famílies per formar-se so-
bre el cultiu de l’olivera. Actualment a Pasorapa el projecte ja és sostenible, ja 
s’està produint oli per primera vegada al país de Bolívia, i poblacions veïnes 
iniciaran treballs per fer més extensiva la producció d’oli. 
Per col·laborar amb l’entitat: aprop.igualada@gmail.com

Amics de FUNDASE - Bolívia és una entitat sense ànim de lucre que tre-
balla sobre el terreny a la ciutat d’El Alto, a Bolívia. Allà hi ha la contrapart 
FUNDASE, acrònim de “Fundación Sembrando Esperanza”, que treballa 
directament amb el Centre de suport educatiu KÜRMI, que en aimara sig-
nifica Arc de Sant Martí. El Centre acull infants i joves de fins a 16 anys de 
famílies pobres i desestructurades, els ofereix suport educatiu i dos àpats al 
dia. Als alumnes més grans se’ls ensenya l’ofici de forner-pastisser i també el 
conreu de verdures. La FUNDASE administra també tres centres infantils, 
un centre per a persones amb diferents capacitats i un centre de salut. 
Per col·laborar amb l’entitat: amicsdefundase@gmail.com

Octubre solidari

APROP Amics de FUNDASE

Associació d’Agermanament 
Igualada - Nueva Esperanza



Fa 41 anys i escaig, vaig 
participar indirecta-
ment en el debat de la 
Constitució del 1979 

que Las Cortes i el Senado va-
ren redactar per superar les 
lleis franquistes que, tres anys 

després de la mort del dictador, seguien domi-
nant la legislació espanyola.
En aquell moment –jo tenia menys de 30 anys- 
em semblava que la nostra generació estava fent 
història. Teníem la sensació que pas a pas –més 
lentament del que volíem- anàvem fent fora de 
les nostres vides als franquistes.
L’esperança de superar el “ruido de sables”, de 
tenir unes lleis homologables a un estat demo-
cràtic i, sobretot, la certesa que després de la 
Constitució podríem recuperar l’Estatut d’Au-
tonomia, ens empenyien a acceptar propostes 
que no ens agradaven, per tal de generar con-
sensos que ens permetessin obtenir algunes 
contrapartides. No endebades la paraula que 
definia el procés de transició de la dictadura a 
la democràcia, era precisament consens. 
Un consens que molt sovint a l’esquerra i es-
pecialment als joves, ens semblaven renúncies 
vergonyoses i així ho fèiem saber als ponents 
constitucionals que teníem més a mà. En el meu 
cas vaig tenir ocasió de mantenir un parell de 
converses amb Jordi Solé Tura –un dels set pa-
res de la Constitució- que em reconeixia que el 
text constitucional naixeria amb algunes man-
cances importants però que un cop deslliurats 
de la tutela dels franquistes residuals “podrem 
anar millorant el text a base de reformes cons-
titucionals”.

Animat per la sensació d’estar donant un gran 
pas i amb la certesa que la Constitució ens des-
lliurava del franquisme, aquell 6 de desembre 
del 1979, votava a favor de la Constitución Es-
pañola. Poc després venia l’Estatut de Catalu-
nya i ens va semblar que Espanya entrava, per 
fi, en la senda democràtica i es deixava definiti-
vament enrere la dictadura franquista.
Com d’equivocats estàvem tots plegats. Ho po-
díem haver vist el 23F però no ho vàrem fer i 
avui, quaranta-dos anys després no solament no 
hem incrementat els nostres marges de lliber-
tat, sinó que el franquisme ha tornat a dominar 
les forces de seguretat, la judicatura i la política 
exterior.
Lluny d’obtenir més llibertats, els ciutadans 
som hostatges d’unes lleis cada vegada més lesi-
ves per a la ciutadania i patim un sistema polític 
dominat pels sicaris més corruptes i barroers. 
Constato que són molt més feixistes els hereus 
del franquisme, del que varen ser els seus pre-
decessors.
Espanya és absolutament irreformable. Em pe-
nedeixo molt del meu vot el 1979. Mai més tor-
naré a referendar una llei espanyola. Mai més. 

Lluny d’obtenir més llibertats, els 
ciutadans som hostatges d’unes lleis 

cada vegada més lesives per a la 
ciutadania i patim un sistema polític 

dominat pels sicaris més corruptes 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

JOSEP M. CARRERAS

Mai més Religió a l’escola?

Els arbres amb més llum
Igualada té passeig preciós amb molts arbres ben 
enlluernats i ben il·luminats, i al mateix temps, 
bancs, passos de vianants o fins i tot aparcaments 
de cotxes massa foscos. I no s’arranja esporgant.
Cal donar llum al Passeig, que és molt fosc, perquè 
la gent hi pugui passejar amb comoditat.

LA FOTODENÚNCIA

M’ha sorprès la notícia 
que en alguns cen-
tres públics d’edu-
cació s’impartirà 

l’assignatura de religió islàmica. 
Probablement aquest fet portarà 
polèmica. En realitat no pretenc 
entrar en una “guerra de religions” 

en l’ensenyament, sinó anar una mica més enllà i 
considerar el tema des d’una perspectiva més gene-
ral: S’ha d’ense-
nyar religió a les 
escoles? I no em 
refereixo a cap 
en concret sinó 
a qualsevol de 
les religions.
Es tracta d’un 
aspecte molt 
important en la 
vida de molts 
ciutadans. Per 
alguns, l’opció 
religiosa és un 
fet primordial, 
que marca les pautes de la seva vida personal social 
amb determinats valors que mai poden ser de con-
frontació sinó d’humanitat. Per això, em mereixen 
tot el respecte del món aquelles persones que són 
sincerament religioses. 
En el cas de les escoles caldria analitzar dos aspec-
tes. En primer lloc, diferenciar allò que és cultura 
d’allò que és adoctrinament. D’una banda, Catalu-
nya és considerada per la mateixa Conferència Epis-
copal Catalana un país laic, que conserva costums 
i hàbits d’origen religiós, però que han quedat com 
a simples rituals de caire tradicional. En el nostre 
entorn social, moltes de les festes que celebrem: 
aplecs, processons... etc.,  tenen un fort component 
folclòric. Es varen originar en temps passats, amb 
formes de vida molt diferents de les nostres. També 
en l’àmbit familiar hi ha hagut canvis considerables. 
A Catalunya ja són més els matrimonis que se cele-
bren civilment que no pas per l’Església. Cada dia 

son mes els pares que no bategen els fills. En canvi, 
es manté quasi inalterable el costum d’enterrar els 
difunts seguint el ritual religiós. 
Malgrat aquest creixent laicisme de la societat ca-
talana, l’assignatura Religió continua essent present 
en els centres públics d’ensenyament. És conseqüèn-
cia del Concordat signat entre la Santa Seu i l’Estat 
espanyol el 1953 –per tant, en ple franquisme—. La 
reforma d’alguns aspectes el 1979 manté la perma-
nència de l’assignatura de Religió, tot i establir que 

el seu estudi és 
opcional, amb 
professors de-
signats pels res-
pectius bisbats 
però pagats per 
l’Estat.
Paral·lelament, 
s’observa entre el 
jovent –per tant, 
en els alumnes- 
una ignorància 
gairebé total de 
la cultura reli-
giosa. Explicant 

història de l’art a nois i noies de COU vaig poder 
constatar que moltes obres d’art de temàtica religi-
osa no eren compreses en la seva totalitat perquè no 
les podien situar en un context concret. Em sentia 
gairebé com un catequista parlant de personatges 
com Abraham o Moisès, que són reconeguts com a 
referents per les tres religions monoteistes del nos-
tre entorn La Biblia continua essent el gran desco-
negut -fins i tot des del punt de vista històric i lite-
rari- per moltes persones que es diuen religioses.
Tornant al tema, i atès que vivim en una societat 
en la qual es fa palesa la presència del cristianisme, 
crec que caldria introduir en els programes educa-
tius una assignatura obligatòria de cultura religiosa 
impartida per un professor d’història o de litera-
tura. Llavors seria indiferent si fos musulmà, jueu, 
evangelista budista o catòlic. Altrament, es conti-
nuaran mantenint els privilegis i discriminacions 
actuals.  
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Baixa l’índex de risc a Igualada i repunta a la resta de 
la Conca, amb especial incidència a Vilanova i Piera

Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es dades sobre l’evolució 
de la covid-19 a l’Anoia 
són aquesta setmana 

millors que les de la passada. 
Tant el risc de rebrot com la 
taxa de reproducció han dis-
minuït, en línies generals, i es-
pecialment a la capital. 
Així, ahir a Igualada hi ha-
via un índex de 293,7, quasi 
un centenar de punts menys 
que fa un setmana, i una taxa 
d’1,06, apropant-se molt a la 
xifra d’aturar el creixement de 
la pandèmia a la ciutat. A la 
Conca d’Òdena, en canvi, hi 
un creixement d’índex i taxa, 
especialment a Vilanova, on 
s’han detectat 24 Pcr’s positius 
en la última setmana, fins ar-
ribar a un índex de 552 i una 
taxa de 2,29, la més alta de la 
comarca, seguida de Vallbona 
(2,07) i Calaf (2,05). 
També cal fixar la mirada a Pi-
era, on l’índex ha baixat, però 
encara és d’un perillós 698,6, 
amb una taxa d’1,76. En la dar-
rera setmana hi ha hagut 55 
casos de pcr’s positius, quasi 
tants com Igualada (63) però 
amb una tercera part menys 
d’habitants. Una dada molt 

El darrer cap de setmana la 
Policia Local d’Igualada va 
gestionar més de 130 incidèn-
cies, entre les quals cal desta-
car que 35 van correspondre 
a denúncies per no dur mas-
careta, 6 per “botellon” i una 
denúncia a un bar per obrir 
malgrat les restriccions. 
La resta d’actuacions cor-
responen a altres tipus d’in-
fraccions, com el consum de 
drogues o les ordenances de 
tinença d’animals. També es 
va procedir a la identificació 
d’un autor de furt en comerç i 
es van fer tres detencions, una 
per furt i desobediència greu, 
una per falsedat documental i 
drogues tòxiques i una per un 

delicte d’ocupació.
La tinenta d’alcalde Carlo-
ta Carner ha subratllat “en 
aquest context, la feina de la 
policia és més important que 
mai, però ho és tant com la 
col·laboració ciutadana i, en 
aquest sentit, minimitzar els 
comportaments de risc no ha 

de dependre tan sols dels con-
trols que pugui fer la policia, 
sinó també de la responsabi-
litat i l’actitud individual dels 
ciutadans”. També ha afegit 
que “la ciutadania d’Igualada 
ha respost sempre molt bé en 
els pitjors moments i, per tant, 
estic segura que en la situació 
actual també ho farà”.
En la mateixa línia, l’alcalde, 
Marc Castells, ha afirmat que 
“el govern municipal ha or-
denat a la Policia Local que 
segueixi en la línia excel·lent 
de control, fent complir les 
obligacions pautades per les 
autoritats sanitàries, que fa-
rem complir de manera molt 
rigorosa”.

La Policia Local va gestionar 135 
incidències el passat cap de setmana

Índex de risc*  Índex de risc*                  
16 oct

Taxa de Reproducció*  Taxa de 
Reproducció*   

16 oct

PCR’s positius           
últims 7 dies

PCR’s positius           
últims 14 dies

Igualada 293,7 372,1 1,06 1,60 63 111

Vilanova C. 552,0 259,27 2,29 1,54 24 30

Sta. M. Montbui 434,2 222,68 1,73 1,71 17 25

Òdena 635,2 303,2 1,93 1,38 7 12

La Pobla Clar. 19,5 0,43 1 1

Castellolí 346,1 184,6 0,71 0,57 2 3

Jorba 51,3 0,43 1 1

Piera 698,6 3947,6 1,76 11,85 55 63

Masquefa 510,1 893,3 1,38 4,57 23 34

Hostalets P. 0 28,8 0 0,43 0 1

Capellades 305,0 985,8 0,77 3,48 7 21

La Torre Clar. 245,7 300,0 1,01 1,86 4 9

Vallbona 754,3 2,07 5 5

El Bruc 250,8 682,9 0,64 2,00 3 8

St. M. Tous 115,6 23,1 0,71 0,29 2 2

La Llacuna 49,2 0,43 1 1

Calaf 868,8 377,1 2,05 1,90 10 16

C. Riubregós 1135,2 0,86 2 2

Actualitzat a 22 d’octubre amb dades de tres dies abans 
Índex de Risc: superior a 100, és preocupant 

Taxa de Reproducció: l’epidèmia creix si és superior a 1 
IMPORTANT: En poblacions amb pocs habitants i amb pocs contagis, un petit increment pot distorsionar les dades sense que la situació sigui de gravetat.

SITUACIÓ A L’ANOIA, AHIRpreocupant, més si tenim en 
compte que en les dues setma-
nes a Piera es comptabilitzen 
63 positius. Això significa que 
en només els últims set dies 
s’ha disparat la pandèmia, se-
gons les dades que proporcio-
na Salut.

Pressió a l’hospital
La UCI de l’Hospital està ple-
na, per bé que de casos covid 
n’hi ha el 30% d’ingressats en 
aquesta unitat. Des del centre 
expliquen que “tenim una gran 
pressió assistencial i estem no-
tant un increment de casos”. 
Com ja vam explicar la set-
mana passada, s’han hagut de 
prendre mesures més estrictes 
en relació a acompanyaments 
de pacients a hospitalització i a 
consultes externes. A l’Hospital 
Universitari d’Igualada hi ha 
29 malalts ingressats amb co-
vid positiu, una xifra més alta 
que fa dues setmanes, quan os-
cil·lava entre 7 i 10. Hi ha una 
quarantena de llits lliures.
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, ha indicat respecte la mi-
llora de les dades a la ciutat que 
“és una bona notícia, però no 
ens podem relaxar, perquè és 
a partir de 100 punts, que ens 

hem de preocupar i, per tant, 
estem encara en una situació 
que no és gens bona, malgrat 
que estem molt millor que la 
mitjana de Catalunya”. En la 
mateixa línia, el risc de trans-
missió ha baixat “però cal tenir 

en compte que qualsevol es-
cenari per sobre d’1 és dolent; 
per tant, hem d’estar molt ama-
tents, no ens podem relaxar”. 
L’alcalde ha resumit la situació 
dient que “les dades milloren, 
però no són bones”.  

Castells ha remarcat en la ne-
cessitat d’evitar els brots fami-
liars, “que es produeixen per 
la inconsciència de la gent en 
celebrar trobades familiars que 
no es poden fer”.

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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S alut ha habilitat 27 es-
pais alternatius als cen-
tres d’atenció primària 

(CAP) de l’Anoia per millorar 
els circuits de vacunació. La 
mesura és excepcional per la 
crisi de la COVID-19 i s’ha 
pres per evitar aglomeracions 
en aquests centres. Els dispo-
sitius són des d’espais i equipa-
ments cedits pels ajuntaments 
i altres institucions assisten-
cials, fins a carpes del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM).
Els equips d’atenció primària 
dels CAP seran els que vacu-
naran, seguint totes les nor-
mes de seguretat respecte a 
la COVID-19. Tot i així, hi ha 
CAP que faran la vacunació 
als seu centre, mantenint en 
tot moment les mesures per 
garantir la seguretat dels paci-
ents. Els espais són:
Anoia Rural:
- St. Martí de Tous: Casal 
d’avis Cal Frares
- Òdena: Centre Fraternal 
(ubicat Consultori) i Pla 
d’Òdena al Centre Cívic.
- Jorba: Sala Polivalent Caste-
llolí: Local La Cooperativa
- Montmaneu: Consultori
- Argençola: El Saló de sessi-
ons
- Carme: Consultori
- Orpí: Sala Polivalent Ajunta-
ment

Habilitats 27 espais a l’Anoia per 
poder vacunar-se de la grip

Igualada, protagonista 
a la Marató de TV3
TV3 va donant, a poc a poc, 
més detalls sobre com serà La 
Marató d’aquest any. Ja fa unes 
setmanes es va anunciar que es 
celebraria el 20 de desembre i 
que aquest any recaptaria fons 
per destinar a la investigació 
del coronavirus. Aquest dime-
cres també s’ha anunciat que 
una quinzena d’hospitals de 
Catalunya també seran pro-
tagonistes del programa més 
icònic de la televisió pública 
catalana.
A més, un dels actes tradici-
onals del programa és el par-

tit de futbol que enfronta a 
famosos catalans. Doncs bé, 
aquest any aquest partit es ce-
lebrarà a Igualada, al camp de 
Les Comes. La visita a Iguala-
da no es restringirà només al 
futbol, sinó que també es visi-
tarà l’Hospital d’Igualada per 
conèixer com es va viure el pri-
mer brot important detectat a 
Catalunya i el confinament que 
va patir la Conca d’Òdena.
Aquest any, els presentadors 
de La Marató de TV3 seran 
Raquel Sans, Mònica Terribas, 
Laura Rosel i Jordi Basté.

Mor el treballador de 
l’Hospital que va estar 
173 dies a l’UCI
El treballador de l’Hospital 
d’Igualada que va estar 173 
dies ingressat a l’UCI per la 
covid-19 ha mort aquest di-
mecres, segons ha informat 
el Consorci Sanitari de l’Ano-
ia (CSA) a les xarxes socials. 
L’Àngel feia 20 anys que era au-
xiliar d’infermeria. 
Va ingressar el 16 de marc 
amb una insuficiència respira-
tòria greu. Va patir múltiples 
complicacions, entre les quals 
coagulopaties, insuficiència re-
nal, i sèpsia per sobre infecció 
respiratòria i abdominal. Va 
sortir de l’UCI el passat 3 de 

setembre i se’l va traslladar a 
l’Institut Guttmann per se-
guir amb la seva recuperació. 
Des del CSA, que han volgut 
transmetre el seu condol a la 
família, l’han recordat com 
“un lluitador”. “Ens has dei-
xat un gran buit i sempre et 
recordarem”, afegeixen.

- La Llacuna: Consultori
- La Pobla de Claramunt: Ca-
sal d’avis
Alta Anoia:
- Copons: Consultori
- Prats de Rei: Local Social
- Castellfollit de Riubregós: 
Sala Exposicions
- Sant Pere Sallavinera: Local 
Social
- Sant Martí de Sesgueioles: La 
Fàbrica
- Pujalt: El Cobert
Igualada:
- Igualada Urbà: L’Escorxador, 
Casal Civic Montserrat i Casal 
Civic Passeig.
- Igualada Nord: L’Escorxador, 
Centre Cívic Fàtima i Esglèsia 
de la Sagrada Família.
Montbui: Centre Cívic i Cul-
tural la Vinícola.
Vilanova: Carpa adjacent al 
CAP.
Zona Capellades:
- Capellades: Espai Cívic Cal 
Ponet
- La Torre de Claramunt: Cen-

tre Cívic
- Vallbona d’Anoia: Sala Jaume 
Calveras, Ajuntament.
Zona Piera:
- Piera: Nau Cal Sanahuja
- Hostalets: Cal Batista
Per obtenir cita en la vacuna-
ció contra la grip es pot fer:
– Preferentment a través de la 
web de programació de visites 
on s’indica en quins punts es 
vacuna a cada equip d’atenció 
primària on es pot triar el dia i 
l’hora que un desitgi.
– O bé, trucar per telèfon al 
centre d’atenció primària o 
centrals de programació.
La vacunació de contra la grip 
està especialment recomana-
da si compliu alguna d’aques-
tes condicions de risc:
• Tenir de més de 60 anys.
• Patir malalties cròniques 
(també hipertensió).
• Dones embarassades i du-
rant els 6 mesos de puerperi.
• Cuidadors d’altres persones 
amb alguna condició de risc.
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Els treballadors que 
estaven desprotegits, ja 
tenen la possibilitat de 

demanar la baixa labo-
ral dels dies de confina-

ment perimetral

El PDeCAT demana 
ara “replantejar” les 
polítiques de 
confinament a la 
Vegueria Penedès

El president del PDeCAT a 
la Vegueria Penedès, Jaume 
Casañas, ha demanat en un 
comunicat “replantejar” les 
polítiques de confinament a la 
zona. “Entenem que la lluita 
contra la pandèmia de la co-
vid-19 ha de ser la prioritat, 
però el mateix temps cal tenir 
present la idiosincràsia del 
territori català. En el cas de la 
Vegueria del Penedès, les Àre-
es Bàsiques de Salut (ABS) del 
territori presenten dades di-
ferenciades quantitativament, 
respecte als límits de rebrot 
que han determinat les noves 
polítiques de confinament”. 
El partit que lidera Bonve-
hí afirma que “la Generalitat 
hauria de tenir les mateixes 
actuacions que va tenir durant 
l’estiu a les Terres de Lleida. 
Confinant en grau major els 
municipis de les ABS que pre-
sentaven les dades més eleva-
des de contagi. No pot ser que 
a municipis d’algunes ABS de 
la Vegueria del Penedès, les 
dades siguin contingudes i la 
seva activitat gastronòmica 
i comercial quedi reduïda a 
zero”. 
Per a Casañas “el sistema eco-
nòmic i comercial del país 
està tocat i a vegades costa 
d’entendre que en alguns mu-
nicipis que no tenen risc de 
rebrot se’ls apliqui polítiques 
de confinament de realitats 
on la situació és complicada. 
Per tot això, demanem ma es-
querra al govern”.
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L ’anunci de Marc Cas-
tells, la setmana pas-
sada, afirmant que la 

situació de protecció estatal 
dels treballadors de fora de la 
Conca durant el confinament 
perimetral encara no estava so-
lucionat, ha portat un enrenou 
entre ERC i Junts per Igualada. 
Li va faltar temps a Esquerra 
per afirmar que l’alcalde s’ha-
via equivocat perquè, efecti-
vament, el Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) ja va publicar fa 
temps una resolució, això sí, 
sense especificar la Conca. Ara 
bé, les explicacions de la dipu-
tada igualadina a Madrid per 
Esquerra, Carolina Telechea, 
han provocat la resposta de 
Junts per Igualada que demana 
a Madrid “concreció i rigor”.

Telechea: "Castells ha posat 
en perill l'acord"
Des d’Esquerra expliquen que 
la resolució del BOE ha estat 
possible gràcies al seu treball a 
Madrid, i asseguren que “s’ha 
arribat a aquest acord amb el 
govern espanyol amb discreció 
i treball” i lamenten que “Marc 
Castells hagi utilitzat aquest 
tema per fer-ne política” i as-
seguren que “Castells ha estat 
part del problema i no de la so-
lució, ha posat en perill aconse-
guir aquest acord”.
El BOE va publicar que “aquells 
treballadors que havien d’anar 
a treballar en un municipi con-
finat perimetralment però que 
el seu lloc de residència era fora 

Enrenou a ERC i Junts x Igualada per la protecció 
de l’Estat als treballadors de fora de la Conca
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El pròxim dimarts, dia 
27 d’octubre, el grup 
municipal de Poble 

Actiu proposarà al ple l’apro-
vació de mesures fiscals que 
afavoreixin la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a teu-
lades d’habitatges i empreses 
igualadines. Segons han expli-
cat en un comunicat, l’aposta 
es concreta en dues mesures: 
la bonificació de fins al 95% 
de l’impost de construcció 
per a aquest tipus d’instal·la-
cions i la rebaixa de fins el 
50% de l’IBI durant els 5 anys 
següents a la instal·lació, amb 
uns topalls baremats en fun-

Poble Actiu vol que hi hagi beneficis fiscals per als qui posin 
plaques fotovoltaiques a habitatges i empreses

ció de la potència instal·lada.
Amb aquesta proposta, des 
de Poble Actiu afirmen que 
“pretenem donar un impuls 
realment significatiu a l’apro-
fitament de l’energia solar a 
Igualada. Compartim que 
l’Ajuntament aposti per ins-
tal·lar noves cobertes solars 
en alguns equipaments, però 
allò realment important és 
que aquesta tecnologia reno-
vable s’expandeixi en l’àmbit 
privat de moltes més teulades 
igualadines.” Aquesta mesura, 
que la formació municipalista 
ha subratllat que ja incorpo-
rava al seu programa electo-
ral, permetria “que moltes fa-
mílies propietàries, així com 

diferents empreses, tinguin 
un incentiu fiscal i, per tant, 
econòmic” que se sumi a les 
bones condicions legislatives 
amb què les instal·lacions fo-
tovoltaiques ja compten en 
l’actualitat. “És un tren que 
arriba tard degut a les traves 
conservadores de l’anterior 
govern espanyol, però que ara 
no només no podem desapro-
fitar, sinó que les administra-
cions locals hem d’impulsar 
sense perdre més temps.”
La proposta de Poble Actiu ja 
ha estat traslladada al govern 
i la resta de grups municipals, 
ha estat aprovada en termes 
similars a diferents municipis 
i confien que “pugui ser apro-

vada ja que és un pas molt im-
portant per avançar cap a un 
model energètic renovable, 
democràtic i descentralitzat” 
necessari per “fomentar l’es-

talvi de les famílies iguala-
dines, fer front a l’emergència 
climàtica i construir alterna-
tives a l’oligopoli energètic 
estatal”.

d’aquest municipi podran aco-
llir-se a la baixa laboral com si 
es tractés d’un accident labo-
ral”. D’aquesta manera tots els i 
les treballadores que durant el 
confinament perimetral de la 
Conca d’Òdena durant l’estat 
d’alarma no van poder accedir 
al seu lloc de feina situat en 
algun d’aquests municipis po-
dran rebre la compensació eco-
nòmica que correspon a una 
baixa laboral motivada per un 
accident laboral.

Telechea, destaca que aquest 
acord al que es va arribar fa 
setmanes “es materialitza i es 
fa realitat” després de moltes 
negociacions amb el govern 
de l’estat i que d’aquesta ma-
nera “es fa efectiu el com-
promís que vam adquirir des 
d’Esquerra per ajudar als tre-
balladors de fora de la Conca. 
El president comarcal d’ERC 
Anoia, David Alquézar, expli-
ca que “ja estem acostumats a 
aquests ‘numerets’ de l’alcalde 
Marc Castells” i lamenta que 
“més enllà d’atacar-nos no ha 
mogut ni un sol dit per resol-
dre aquest problema. Ell for-
ma part de d’un partit polític 
que té 8 diputats al Congrés 
i no han fet res per resoldre 
aquest tema”. 

Junts: "Demanem 
concreció i rigor"
Per la seva banda, Junts per 
Igualada ha replicat que "sob-
ta que Telechea afirmi que les 
negociacions s’han fet amb 
discreció quan al mes de juny 
va ser ERC qui va fer una roda 
de premsa davant la porta de 
l’Ajuntament anunciant i do-
nant per fet un acord que, tal 
com s’ha vist, encara era molt 
lluny de concretar-se".
El partit de Castells recorda 
també un tuit de Telechea que 
demanava "celeritat" a l'alcalde 
en expedir els certificats. "No 
deixa de sorprendre que qui se 
suposa que ha treballat l’acord 
no tingui clar que, en aquest 
cas, siguin els ajuntaments de 
fora de la Conca els qui hagin 
d’expedir la documentació. 
L’Ajuntament d’Igualada i els de 
la resta de la Conca afectats pel 
tancament perimetral ja van 
tramitar més de mil certificats".
Des de Junts, "agrairíem que, a 
banda d’anunciar tantes vega-
des que han aconseguit l’acord 
o de criticar gratuïtament els 
alcaldes, la diputada o els res-
ponsables d’ERC expliquin a 
les empreses, als autònoms i 
als ajuntaments afectats on, 
com i quan hauran de tramitar 
aquests certificats, que és el que 
realment interessa i preocupa 
els treballadors afectats, molt 
més enllà que les picabaralles 
polítiques. No sigui que les tra-
ves burocràtiques del Departa-
ment de Salut espatllin un bon 
anunci a algun partit. Dema-
nem, doncs, rigor i concreció".



Els republicans diuen 
que altres poblacions 
similars a Igualada ja 
han aplicat mesures 

per alleugerir la 
tragèdia del sector de la 

hostaleria
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E squerra s’ha reunit amb 
el gremi de l’hostaleria 
d’Igualada i s’ha com-

promès a proposar mesures mu-
nicipals per ajudar-los durant el 
tancament de bars i restaurants. 
Enric Conill proposa no cobrar 
la taxa de terrasses, residus i l’IBI 
als bars i restaurants d’Igualada 
per “evitar pèrdues molt im-
portants, acomiadaments i tan-
caments”. ERC Igualada posa 
d’exemple a “16 ciutats que estan 
duent a terme aquestes mesures 
cobrant uns impostos més bai-
xos”.

Trobada amb el gremi 
d’hostaleria
ERC Igualada s’ha reunit amb 
el gremi d’Hostaleria de l’Anoia 
per mostrar el seu suport i s’ha 
compromès a proposar mesures 
municipals per ajudar-los du-
rant el tancament de bars i res-
taurants. Les propostes d’ERC 
Igualada consisteixen en “no 
cobrar la taxa de terrasses, la 
taxa de residus, l’IBI i que l’ajun-
tament ofereixi un servei gratuït 
de menjar per emportar als bars 
i restaurants” i expliquen que 
“aquestes mesures no ens les in-
ventem nosaltres sinó que hi ha 
molts municipis, fins i tot més 
petits que el nostre i cobrant 
menys impostos que el nostre, 
que ho estan fent”.
En aquest sentit el cap de l’oposi-

ERC proposa que bars i restaurants 
no paguin IBI, escombraries i terrasses

Signat l’acord per a 
permetre les ajudes 
al comerç per la covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç està se-
guint molt de prop i en 
permanent contacte amb 

les diferents administracions, 
l’evolució de les recents mesu-
res aprovades per la Covid19 
i que afecten a les botigues i 
comerç en general. Al mateix 
temps que manté i reforça 
l’atenció i suport als professi-
onals del sector, expliquen des 
de l’entitat.
L’entitat ha estat llençant un 
missatge de suport al sector 
de l’hostaleria “que està essent 
tan castigat darrerament, i es 
posa a la seva disposició per 
ajudar amb el que calgui”.
Per altra banda s’ha pogut sig-
nar el conveni de col·laboració 
entre la mancomunitat Inter-
municipal de la Conca per do-
nar suport a la reactivació del 
comerç a causa de l’afectació 
per la Covid 19. Aquesta espe-
rada aportació permetrà tirar 
endavant l’ambiciosa propos-

ció, Enric Conill, ha explicat que 
“l’ajuntament d’Igualada té un 
pressupost de 60 milions d’euros 
i només ha fet una modifica-
ció del 2% davant la crisi de la 
COVID-19” i assegura que “és 
evident que un 2% del pressu-
post és insuficient per afrontar 
de manera sòlida la crisi econò-
mica i social que tenim davant”. 
Els republicans destaquen que 
“Igualada és la ciutat mitjana 
amb els impostos més cars de 
Catalunya i alhora és la ciutat 
mitjana que menys recursos ha 
destinat a fer front a la crisi eco-
nòmica” i exigeix al govern de 
Marc Castells “que actuï d’una 
vegada i faci efectives mesures 
per ajudar a famílies, treballa-
dors, autònoms i empresaris”. 
Els republicans posen d’exem-
ple 16 municipis que han apli-
cat mesures rellevants com per 
exemple “Amposta i Olot que 
han suspès els cobraments de 
terrasses mentre duri el tanca-
ment i ofereixen ajudes de fins a 
500 euros per negoci amb fons 
municipals, Manresa que ha 

creat un servei a domicili gratu-
ït a disposició de bars i restau-
rants, igual que Sant Fruitós del 
Bages. Valls no cobrarà les ter-
rasses fins al 2022, Figueres no 
cobrarà la taxa d’escombraries 
ni l’ocupació de via pública, Ba-
dalona ha obert un pressupost 
extraordinari de 250.000€, Sant 
Cugat ha fet vals de descompte 
per gastar a comerços munici-
pals o Martorell ajudarà 2.000 
establiments amb 1.500€ cada 
un amb fons municipals”. Des 
d’ERC expliquen que “hi ha 
molts exemples, menys a Iguala-
da ja que “fins ara l’única ajuda 
són subvencions que ha donat 
la Generalitat i que el govern 
d’Igualada només ha gestionat”. 
Apunten que “malgrat que el go-
vern no ha posat ni un sol euro 
en aquestes ajudes a comerços 
d’Igualada, l’alcalde s’està pas-
sejant pels comerços donant els 
xecs pagats per la Generalitat i 
fent-se una foto”. 
Davant d’aquesta situació, Es-
querra demana a l’Ajuntament 
que activi les eines necessàries 
per atorgar ajudes al comerç.
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ta de campanya permanent 
de dinamització i promoció 
del comerç amb la que s’ha 
estat treballant intensament 
aquests mesos. La signatura va 
tenir lloc a l’Ajuntament, entre 
l’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells i la Presidenta d’Igualada 
Comerç Laura Llucià.
Seguint amb la dinàmica 
d’Igualada Comerç de pro-
moure accions de cara a dina-
mitzar el comerç i incentivar 
les compres s’està començant 
a treballar en la campanya de 
Nadal. 
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Som-hi proposa fer 
una cooperativa de 
repartiment a 
domicili, per a 
bars, comerços i 
restaurants

Davant les restriccions que 
s’han aplicat i les que poden 
aplicar-se els propers dies, el 
grup municipal d’Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns-Igua-
lada Oberta) proposa que el 
govern de la ciutat impulsi 
una cooperativa municipal de 
repartiment a domicili per a 
bars, restaurants i comerços. 
La proposta és crear-la a par-
tir de la col·laboració públi-
co-privada entre l’Ajuntament 
i les entitats representants del 
sector de l’hosteleria i el co-
merç.
El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ha 
explicat que “l’objectiu de la 
proposta és reduir al màxim 
l’impacte del tancament dels 
establiments i fer que els pro-
ductes puguin seguir arribant 
a la ciutadania. Per a fer-ho, 
cal estructurar el pas intermig, 
que és el del repartiment a do-
micili per tots aquells establi-
ments que ho necessitin o que 
ara no ho tinguin incorporat 
al seu servei. La mida de la 
ciutat permet ser ambiciosos 
i impulsar una eina que sigui 
estructural al servei de tota 
l’activitat econòmica que ge-
nera aquest sector”.
Les persones encarregades 
de fer el repartiment a través 
d’aquesta cooperativa local 
serien contractades a través 
d’un pla d’ocupació dirigit a 
col·lectius especialment amb 
dificultats com el dels joves i 
dels majors de 45 anys. Cua-
dras afirma que la proposta té 
tres objectius: “Permetre que 
l’activitat de bars, restaurants 
i comerços es vegi el menys 
afectada possible, dins la gra-
vetat de la situació que estan 
vivint, crear ocupació en col-
lectius que tenen especials di-
ficultats per accedir al mercat 
laboral i promoure la nostra 
economia de proximitat”.
Igualada Som-hi ha estat en 
contacte amb diferents restau-
radors de la ciutat els darrers 
dies per saber les seves neces-
sitats i resoldre el repartiment 
a domicili és un dels punts. 
Som-hi també demana que 
es bonifiquin les taxes de ter-
rasses i escombraries, a més 
d’actuar de mediador en la 
moratòria dels lloguers en cas 
que ho necessitin, també en el 
sector de l’estètica.
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L a Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena, junta-
ment amb els set mu-

nicipis que en formen part, 
ha engegat una campanya per 
incentivar que s’encarregui 
menjar per emportar als bars 
i restaurants, que han hagut 
de tancar a causa de les res-
triccions aprovades per la Ge-
neralitat per intentar aturar la 
propagació de la COVID-19. 
La campanya porta per lema 
“Vens o vinc”.
La iniciativa s’impulsa des de 
les xarxes socials, Facebook i 
Instagram de Conca Comerç, 
Micod i tots els establiments 
i institucions que l’han volgut 
també compartir. A més també 

Campanya de la Mancomunitat per incentivar el 
menjar per emportar de bars i restaurants

La Mancomunitat va sol·li-
citar a la Generalitat de Ca-
talunya una subvenció per 
a la reactivació del comerç i 
dels serveis de la Conca tant 
fortament afectats durant el 
confinament. Així, el Depar-
tament d’Empresa i Conei-
xement va transferir al Con-
sorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya (CCAM), 
ens competent de promoció i 
l’impuls del sector comerci-
al, la quantitat d’1.500.000 
d’euros, per destinar-lo a la 
reactivació del comerç dels 
7 municipis que integren la 
MICOD.
Del total de la subvenció, s’ha 
destinat un milió d’euros a 
subvencions directes als co-
merços i activitats d’hosta-
leria i restauració de la Conca 
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L ’Ajuntament ha lliurat 
aquest mes d’octubre 
els ajuts econòmics a 

diferents empreses de la ciu-
tat que van iniciar l’activitat 
durant l’any passat. L’alcalde, 
Marc Castells, i el regidor de 
Dinamització Econòmica, Jor-
di Marcé, han visitat empreses 
que s’han acollit a la línia de 
subvenció i han pogut conèi-
xer de primera mà els respec-
tius projectes dels seus empre-
nedors. Les visites han servit, 

es fan insercions publicitàries 
en els mitjans locals i comar-
cals. La campanya remet a la 
web www.concacomerç.cat on 
es pot trobar el llistat de bars 
i restaurants que ofereixen el 
servei per comprar menjar per 
emportar o a domicili.
Tots els establiments de la res-
tauració de la Conca que vul-

guin sumar-se gratuïtament a 
la plataforma, només han de 
registrar-se a través de la ma-
teixa web www.concacomerç.
cat
www.concacomerc.cat   és una 
plataforma que té com a objec-
tiu potenciar el sector comerci-
al de la Conca d’Òdena, en què 
el comerciant pot donar visibi-
litat i promocionar el seu nego-
ci, i la ciutadania pot consultar 
els diferents establiments, les 
seves promocions i esdeveni-
ments. També inclou una àm-
plia oferta de restauració i un 
apartat amb propostes d’oci, 
cinema, actes culturals, activi-
tats lúdiques, entre d’altres.
Aquesta acció s’emmarca dins 
el conjunt d’actuacions impul-
sades per la MICOD per tal 

d’ajudar a la represa, recupe-
ració i reactivació del comerç 
i la restauració i que comp-
tem amb la subvenció que 
el Departament d’Empresa 
i Coneixement va transferir 
al Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de Catalunya 
(CCAM), per destinar-lo a la 
reactivació del comerç dels 
7 municipis que integren la 
MICOD.
Tot i que els establiments de 
restauració no estan oberts 
per consumir-hi, el client té 
la possibilitat d’encarregar el 
menjar i anar-lo a buscar o que 
li portin. La mesura de tancar 
bars i restaurants va entrar en 
vigor el divendres 16 d’octubre 
i es preveu que s’apliqui al-
menys durant quinze dies.

Un total de 773 comerços, bars i restaurants de 
tota la Conca reben un milió d’euros d’ajuts

Lliurats els ajuts a empreses de nova creació

d’ Òdena, a fi de compensar 
els efectes negatius derivats del 
Covid-19; beneficiant a un to-
tal de 773 comerços de la Con-
ca, dels quals 173 perquè es 
van veure obligats a tancar i 10 
perquè van veure reduïda dràs-
ticament la seva facturació.
El mig milió restant de la sub-
venció es destina a altres actu-
acions per tal d’ajudar a la re-
presa, recuperació i reactivació 
de les seves activitats econòmi-
ques; que es duran a terme per 
part de la mateixa Mancomu-
nitat, els 7 Ajuntaments de la 
Conca d’ Òdena i les Entitats 
de l’àmbit del comerç del nos-
tre territori.
En el cas de la MICOD, a més 
de les ajudes directes,s’han 
creat campanyes dirigides a 
promocionar el comerç local i 

la restauració, campanyes que 
s’han anat adaptant a la situa-
ció i mesures marcades, amb 
el missatge  “Ara més que mai, 
jo compro a casa”  a fi de sen-
sibilitzar a la població sobre la 
importància de la compra de 
proximitat.
Davant les noves mesures i 
restriccions activades la dar-
rera setmana s’ha activat una 
nova acció amb el lema “Vens 
o Vinc”  per promoure els ser-
veis de lliurament a domicili 
i per emportar-se de l’oferta 
culinària dels restaurants de la 
Conca.
Paral·lelament a les campa-
nyes, s’ha treballat en la web 
concacomerç.cat, una plata-
forma de serveis, en què el co-
merciant pot donar visibilitat 
i promocionar el seu negoci, 

i la ciutadania pot consultar 
els diferents comerços de la 
Conca, les seves promocions i 
esdeveniments. També inclou 
una àmplia oferta de restaura-
ció i un apartat amb propostes 
d’oci, cinema, actes culturals, 
activitats lúdiques, entre d’al-
tres.
A més, una altre de les accions 
realitzades, ha estat la forma-
ció. En aquest sentit també 
s’han dut a terme diferents 
cursos en línia gratuïts adre-
çats als comerciants i empre-
nedors locals. S’hi ha tractat 
temes com els nous models de 
comerç i les eines digitals. Han 
tingut una molt bona acollida, 
amb la participació d’unes se-
tanta persones cadascun i, per 
això, ja s’està estudiant pro-
gramar noves propostes. 

a més, per informar els nous 
empresaris d’altres possibles 
subvencions i vies de suport a 
la seva activitat que els ofereix 
l’Ajuntament d’Igualada.

D’acord amb les bases aprova-
des pel Ple municipal del pas-
sat mes de febrer per fomentar 
la creació de noves empreses, 
l’Ajuntament ha aprovat dotze 

subvencions, amb un import 
total de 20.000 euros i n’ha 
denegat tres més perquè les 
sol·licituds no complien els 
requisits establerts.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#136 Sergi Vallès @elsergivalles FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Judit @emdicjudit

Júlia Cot @cot_julia

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Jordi Saragossa @jsaragossa

 Mireia Prat @suellenieta

Sandra Alemany @sandralemany

Toni Guix @toniguix

El planassu de divendres es quedarà a mitges 
perquè no podrem acabar anant al Clein i a @
El_Foment... Però quina alegria poder veure 
Molotov al @teatreaurora després de mig any 
d’espera! I en súper bona companyia, escolti’m! 
@martagrama @laura_cas90

Toc de queda? Fa sis anys i dues filles que no tre-
pitjo el carrer després de les vuit del vespre.

Faríem més feina si Netflix produís ”The trial of 
the Catalonia 18”

Empreses que es pensen que amb el COVID i la 
falta de feina, poden aconseguir que treballem a 
preus més barats i encara et diuen q t’ajuden, q 
et donen feina... ANEU A CAGAR.

Algun dia podríem parlar sobre com deixem 
el carro de la compra als súpers. A mode filera 
infinita. Podem arribar a nivells d’imbecil·litat 
molt top

Hola Dulceida, “reds” és xarxes, “tenim que” és 
hem de i “treball” és feina. #alcotxetv3

Jo ja tinc el congelador ple de llevadura, per si 
de cas

www.veuanoia.cat

2 31 Els ingressats per coronavirus 
a Igualada es tornen a doblar

Mor l’Àngel, el treballador 
de l’Hospital d’Igualada que 
va estar 172 dies ingressat a 
l’UCI 

La Policia d’Igualada posa 6 
denúncies per “botellons” i 35 
per no dur mascareta 

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Els meus pobles són aquells que trepitjo amb 
el cor, l’Escala i Tous. Fa 20 anys que soc 
actor i com a tal he tocat tots els camps que 
l’envolten així com també els que no però que 
m’han fet feliç. 

A Tous he estat al capdavant del Festival de 
Llegendes de Catalunya durant 10 anys, un 
projecte tan petit com immens. Completo 
la vida amb la Nídia, la Rita i l’Aretha, tres 
dones que m’ensenyen allò que no aprenc de 
les ensopegades. Per cert, si caic, m’aixeco, 
m’agrada mirar la pedra que m’ha fet caure i 
decidir si me la quedo o l’aparto (és com de 
manual d’autoajuda però és així).

Grillats Morats  

 @grillatsmorats
Ajuntament d’Igualada

@ajigualada
Estival de Jazz d’Igualada

@estivaldejazz

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

”Les arts escèniques entren de ple en l’educació del nostre país, al costat de la plàstica i la música”. 
Estic convençut que les arts ens formen integralment com a persones i gestionaríem millor les 
emocions.



SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

economia i empresa Espai patrocinat per
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Les tres opcions de la transformació digital

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos
Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona. 

SEGONA OPORTUNITAT: ASPECTES A MI-

En el nostre últim article del 
passat mes de setembre, 
aprofitant l’entrada en vi-
gor, durant aquell mes, del 

nou text refós de la Llei Concursal 
(Reial Decret Legislatiu 1/2020 de 
5 de Maig) us parlàvem d’aquest 
mecanisme de segona oportuni-
tat i com podia ser útil en aquesta 
situació desafortunada de pandè-
mia que patim. Ens felicitàvem de 
poder comptar-hi, però també us 
avançàvem que hi havia importants 
aspectes a millorar, en aquesta en-
trega i en les successives, us parla-
rem d’això, dels aspectes que, des 
de la nostra experiència creiem que 
són millorables i que han demos-
trat a la pràctica no funcionar de la 
manera que se n’esperava o que era 
desitjable.

Primer, farem referència a l’acord 
extrajudicial de pagaments. La 
nostra experiència sobre la efecti-
vitat de l’acord extrajudicial de pa-
gaments (AEP) com a mesura de 
reestructuració és la d’un fracàs ja 
anunciat pel propi legislador. Ens 
explicarem, però abans aclarir que
l’AEP el configura el legislador com 
a obligatori si es vol aconseguir la 
cancel·lació total dels deutes, per 
tant, tot deutor que vulgui obtenir 
la cancel·lació total dels seus deutes 
hi haurà d’acudir. Doncs bé, en la 
pròpia regulació que en fa el legis-
lador ja es percep la poca confiança 
que hi deposita:

1. Escassa retribució dels media-
dors concursals

2. Que fa que, en moltes ocasions, 
el mediador no accepti el càrrec i 
s’hagi d’acudir al concurs conse-
cutiu sense haver-se pogut fer una 
proposta d’acord perquè no hi ha-
gut mediador que hagi acceptat.

3. L’AEP el demana el propi deu-
tor, això genera desconfiança en els 
creditors que no tenen cap incentiu 
per acudir-hi.

4. No es obligatori pels crèdits pú-
blics Tot això fa que és malbarati el 
potencial de la institució perquè a 
través de la reestructuració es re-
cupera abans el crèdit, les adminis-
tracions, els creditors comercials, la 
generació de llocs de treballs, és per 
això que la Proposta de Directiva 
del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre marcs de reestructura-
ció preventiva, segona oportunitat 
i mesures per augmentar l’eficàcia 
dels procediments de condona-
ció, insolvència i reestructuració 
per la qual es modifica la Directi-
va 2012/30/UE, de 22 de novem-
bre de 2016 aposta clarament per 
la reestructuració enfront la liqui-
dació (concurs) quan afirma que 
«la qualitat de la reestructuració 
i insolvència dels Estats membres 
afecta directament als percentatges 
de recuperació dels creditors. Les 
dades de què disposa el Banc Mun-
dial indiquen que els percentatges 
de recuperació a la UE varien entre 
el 30% de Croàcia i Romania, i el 
90% de Bèlgica i Finlàndia. Els per-
centatges de recuperació són més 
alts en les economies en les quals la 
reestructuració es el procediment 
d’insolvència més habitual. En 
aquest tipus d’economies, per ter-
me mig, els creditors poden esperar 
recuperar el 83% dels seus crèdits, 
front una mitja del 57% en els pro-
cediments de liquidació.»
A la vista d’aquestes dades, faria bé 
el legislador espanyol en copiar dels 
països on la reestructuració (acords 
de refinançament previs al concurs) 
permet aquests percentatges de re-
cuperació més alts. Tots en sortirí-
em beneficiats.  

Una tasa de pobreza del 38% es una aberración, pero también lo es una 
del 19% en CAT. Si CAT no tuviese el 8% de déficit fiscal interregional que 
tiene, esa tasa sería menor.

El nacionalisme és adonar-se q la teva nació és diferent, única. El 
feixisme és pensar q la teva nació és superior i, en nom seu, pots es-
clafar les altres. Les nacions més pròsperes i pacífiques (com Suïssa 
o Suècia) són molt nacionalistes.  Yuval Harari.

¿Por qué a España le va peor que al resto de países avanzados en 2020?
- un confinamiento más largo
- una economía más basada en el contacto físico
- un mercado de trabajo más precario
- mayor porporción de microempresas
- menor aumento del gasto público.

Lídia Olivenza Ribé
Advocada especialista en dret bancari
correu-e: loradvocats@gmail.com. Tel. 629773101

Els percentatges de recuperació 
són més alts en les economies en les quals la 

reestructuració es el procediment
 d’insolvència més habitual. 

Darrerament es parla molt de transformació digital, però què és real-
ment aquest concepte. hi ha moltes definicions, però a nosaltres ens 
agrada aquesta per considerar-la com de les més globals i potents: 
“La transformació digital és l’aplicació de capacitats digitals a pro-

cessos, productes i actius per millorar l’eficiència, millorar el valor per al client, 
gestionar el risc i descobrir noves oportunitats de generació d’ingressos.” Power-
Data

Dit això, que evidentment no deixa de ser una declaració d’intencions, ens agra-
daria compartir amb vosaltres com ho estructurem des de la nostra empresa. 

Es considera que hi ha tres línies d’actuació per tal de, realment, transformar 
digitalment una organització:

1. Millora dels processos. La nova tecnologia permet a les empreses automatitzar 
els processos i eliminar els intermediaris possibilitant la utilització del seu capital 
humà de forma més eficaç.

2. Nous fluxos de negoci. Vies rendibles que poden no haver estat obertes quan 
les empreses es van establir, però que ara estan disponibles a través de les tecno-
logies emergents

3. Crear experiències per a client. Els clients actuals esperen que les empreses els 
escoltin i cobreixin les seves necessitats específiques. La tecnologia ha evolucio-
nat per adequar-se a aquest objectiu específic

 

Tenint clar quins poden ser els canals de desenvolupament i aprofitament de 
les noves tecnologies per a cada cas i situació d’empresa, és necessari dedicar-hi 
temps, recursos i esforç per tal de “pintar” el nou projecte empresarial. Tota 
aquesta tasca s’hauria d’incloure en el procés de reflexió estratègica que totes les 
organitzacions haurien de tenir estructurat de forma disciplinada i que assegu-
raria que som capaços de pujar al tren quan aquest passa.

I ja per últim, però no menys important, un cop hem “pintat” el nou projecte, 
cal dividir-lo en projecte/s. Ja sabem que el 75% de les estratègies erren per la 
seva execució, així que tant important com la definició, és com duent a terme el 
desenvolupament efectiu i operatiu del que vulguem construir. Per a més infor-
mació, recupereu el meu article anterior: PMO i la gestió eficient de projectes.
Ens hi posem?  

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin
Author of “Economía en Colores” and Professor of Econo-
mics at Columbia University. I’ll block you if you insult or 
if you look like a troll. No exceptions.

Cesc Alcaraz 
Economista Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

“La transformació digital és l’aplicació de capacitats digitals a 
processos, productes i actius per millorar l’eficiència, millorar 
el valor per al client, gestionar el risc i descobrir noves opor-

tunitats de generació d’ingressos.” PowerData



El Fòrum es farà a l’Ateneu i es podrà veure en streaming i participar-hi a través d’una app.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) reprèn el 
proper dimecres dia 28 

d’octubre, la celebració del IV 
Fòrum Empresarial de l’Ano-
ia, que havia quedat posposat 
per la pandèmia del coronavi-
rus. L’acte s’emetrà en directe, 
mitjançant una plataforma 
online.
En aquest sentit, l’acte girarà 
al voltant de la presentació del 
Llibre Blanc d’Infraestructu-
res i Mobilitat de l’Anoia, un 
informe i una anàlisi sobre les 
infraestructures i la comarca 
que té per objecte identificar 
els punts febles del territori, 
per tal de buscar alternatives 
i possibles solucions en aquest 
àmbit. Aquest document ha 
estat realitzat a través de la 
CUMA, la Comissió d’Urba-
nisme i Mobilitat de la comar-
ca de l’Anoia per conèixer, de 
primera mà, les necessitats del 
territori en aquests aspectes 
(infraestructures, carreteres, 
accessos, transport públic, sòl 
industrial, entre altres), grà-
cies a les reunions, sessions, 
jornades de treball i enques-
tes on hi ha participat un total 
de 1.450 persones; entre les 
quals, alcaldes i alcaldesses 
dels municipis anoiencs, ex-
perts i expertes en mobilitat i 
infraestructures, empreses, i 
ciutadania en general.
L’acte a la vegada és una opor-
tunitat per alçar la veu com 
a territori i fer tot el possible 
perquè la comarca de l’Anoia 
sigui un territori competitiu. 
En aquesta línia, el president 

La UEA prepara per dimecres el IV Fòrum Empresarial 
de l’Anoia, dedicat a les infraestructures 

Només del 15 al 30 d’octubre al teu concessionari Peugeot, vine a conèixer el Nou Peugeot e-Expert i troba el teu vehicle d’empresa amb les millors condicions. Gaudeix d’assessorament professional en tota la nostra gamma. Condicions especials i finançament 
exclusiu per a vehicles en estoc.

CONDICIONS ESPECIALS I FINANÇAMENT EXCLUSIU PER A VEHICLES EN ESTOC
PEUGEOT PROFESSIONAL

D I E S DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE

 SARAUTO.    IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES          Tel. 93 803 30 00  -  93 877 20 00          www.sarauto.com

de la UEA, Joan Domènech, 
afirma que “Si l’Anoia és com-
petitiva, les empreses també 
ho seran. Si estem ben comu-
nicats per carretera i per xar-
xa ferroviària, comptem amb 
unes bones infraestructures 
i un bon servei de transport 
públic, tot això és vital i ens 
ajudarà a avançar com a co-
marca, per millorar la compe-
titivitat empresarial, retenir i 
captar talent, ser atractius per 
a noves localitzacions d’acti-
vitats industrials i també, per 
enfortir l’economia anoienca”.
El motiu de la celebració 
d’aquest tema és per donar 
resposta a una de les deman-
des més reiterades pel teixit 
empresarial de l’Anoia, i po-
sar fil a l’agulla per millorar 
les infraestructures i comu-
nicacions de la comarca, una 
deficiència que l’Anoia arros-
sega des de fa anys. Una co-
marca amb actius importants, 
però amb temes pendents. 

En aquest sentit, Domènech 
subratlla que “hem d’aconse-
guir i vetllar perquè l’Anoia 
tingui una comunicació segu-
ra, eficient, saludable, equita-
tiva i sostenible que permeti 
connectar-nos entre empre-
ses, comarques i serveis”.  
Taula rodona: Visió 360º - Les 
necessitats, reptes i oportuni-
tats 
El desenvolupament del IV 
Fòrum UEA arrencarà amb la 
presentació del Llibre Blanc, 
on es posarà en escena la situ-
ació, les conclusions, propos-
tes i idees de futur que recull 
l’informe. L’acte estarà conduït 
per Joan Maria Morros, degà 
del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i cap d’informatius 
de RAC1. 

Taula rodona
Seguidament, es donarà pas a 
una taula rodona, anomena-
da Visió 360º on participaran 
tres experts en infraestructu-

res, mobilitat i sòl industrial. 
Pel que fa a infraestructures, 
l’acte comptarà amb la inter-
venció de Pere Macias, coor-
dinador del Pla de Rodalies de 
Catalunya; per mobilitat amb 
Xavier Sanyer, cap del Servei 
de Mobilitat de l’ATM i per sòl 
industrial, Dolors Paniagua, 
gerent de Projectes d’Inversió  
a la Unitat d’Inversió a Cata-
lonia Trade & Investment. Per 
l’altra banda, la taula rodona 
es completarà amb les inter-
vencions i exposició de les 
necessitats que es troben en 
el seu dia a dia una estudiant, 
una empresària i un treba-
llador, pel que fa a termes de 
carreteres, infraestructures i 
mobilitat. 
Tal com ja s’havia anunciat 
amb anterioritat, per poder 
seguir l’acte, es desenvoluparà 
una aplicació mòbil exclusiva 
per als i les assistents al Fòrum 
Empresarial i que servirà com 
a canal de comunicació ofici-

A l’acte es presentarà el 
Llibre Blanc d’Infraes-
tructures i la Mobilitat 

de l’Anoia, un docu-
ment que té per objecte 

identificar els punts 
febles del territori, per 
tal de buscar alternati-
ves i possibles solucions 
en aquest àmbit; i tin-
drà lloc a través d’una 
plataforma online el 

proper dimecres dia 28 
d’octubre

al d’aquesta edició; així com 
també d’una web app per po-
der veure l’acte en streaming. 
L’objectiu d’aquestes eines és 
la de facilitar el networking 
entre els assistents, que es pu-
gui conèixer amb antelació les 
persones que hi assisteixin i 
poder-hi interactuar. Tam-
bé a partir d’aquesta app, els 
usuaris podran conèixer més 
detalladament informació de 
l’esdeveniment (la localització, 
el programa, la galeria, entre 
altres) per tal de convertir-se 
en una eina per comunicar, 
enviar missatges privats o in-
teractuar al mur, publicar im-
pressions i/o opinions sobre la 
temàtica tractada. L’app estarà 
disponible per als dispositius 
mòbils iOs i Android. 
El IV Fòrum UEA és obert a 
tothom, però cal inscripció 
prèvia a través d’aquest enllaç: 
http://bit.ly/2Rzw4vz. Per a 
més informació: uea@uea.cat 
o bé al 938052292
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L’objectiu de la troba-
da és generar un espai 
d’intercanvi i coneixe-

ment entre els professio-
nals de la comarca que 
treballen al voltant de 

l’assetjament entre iguals

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del procés 
iniciat per optimitzar 
la recollida selectiva a 

la ciutat, l’Ajuntament d’Igua-
lada ha anunciat aquesta set-
mana que els propers dies 
s’aplicarà una nova mesura, 
consistent a incloure els con-
tenidors de les 5 fraccions de 
selectiva en totes les ubicaci-
ons de recollida d’escombrari-
es del Pla de la Massa i Seso-
liveres.
La tinent d’alcalde i regidora 
del districte Ponent, Carlota 
Carner, ha indicat que aquesta 
és “una millora molt positiva 
per al barri i per a la ciutat, 
atès que aposta i reforça la re-
collida selectiva i hi facilita la 
possibilitat de reciclatge”.
Per la seva part, el regidor de 
Sostenibilitat, Miquel Vives, 

Reforç a la recollida selectiva al Pla 
de la Massa i Sesoliveres

Cancel·lat el Mercat 
d’Antiguitats previst 
per diumenge vinent
REDACCIÓ / LA VEU 

A causa de les noves 
restriccions sociosa-
nitàries aprovades pel 

Govern de la Generalitat, Fira 
d’Igualada ha decidit suspen-
dre el Mercat d’Antiguitats, 
col·leccionisme, Art i Artesa-
nia previst per aquest proper 
diumenge dia 25 d’octubre.
El Mercat d’Antiguitats s’ha-
via reprès el mes de juny des-
prés de diversos mesos d’atu-
rada a causa de la pandèmia, 
i des d’aleshores s’havia anat 

REDACCIÓ / LA VEU 

El dijous, 19 de novem-
bre, es durà a terme 
la segona jornada de 

bones pràctiques ‘Prevenció 
i intervenció enfront de l’as-
setjament entre iguals’. L’acte, 
que enguany se celebrarà en 
format virtual, està organit-
zat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia i impulsat per la Co-
missió de detecció, prevenció 
i intervenció enfront de l’as-
setjament entre iguals de la 
comarca.
La iniciativa s’adreça a pro-
fessionals de diversos àmbits 
que treballin amb infants i 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte d’interio-
risme d’Espai Mietis 
per a Mietis de Maria 

Fontanellas, dissenyat per 
l’equip d’Evvo retail, de la 
mà de Pep Valls i Ester Riba, 
ha estat portada del núme-
ro 168 de la revista d’inte-
riorisme Proyecto Contract. 
En la mateixa publicació 
hi podem trobar un extens 
reportatge fotogràfic de 10 
pàgines d’aquest nou espai 
comercial, així com tots 

ha comentat que “l’aposta del 
govern per la recollida selec-
tiva és clara i aquesta acció 
s’emmarca dins de un seguit 
de mesures per a incremen-
tar-la”. Vives destaca que 
“l’Ajuntament ha entomat el 
repte” i explica que s’han acti-

vat diferents propostes, com el 
programa Reciclos o l’impuls 
de l’estudi per millorar la reco-
llida selectiva a tota la ciutat. 
Paral·lelament, també s’està 
ampliant de manera progres-
siva la instal·lació de conteni-
dors específics.

joves o bé que estiguin vin-
culats a l’assetjament entre 
iguals i l’objectiu de la troba-
da és generar un espai d’in-
tercanvi i coneixement entre 
tots ells. Comptarà amb una 
ponència inaugural dedicada 
al ciberassetjament titulada 

“Del bullying al ciberbullying, 
avançant en la prevenció i la 
intervenció” a càrrec d’Irene 
Montiel, doctora en psicolo-
gia i criminòloga, experta en 
comportaments de risc en lí-
nia, així com amb la presenta-
ció d’experiències de preven-
ció o intervenció del bullying 
vinculades als àmbits de la 
cultura, el lleure o l’esport.
La jornada tindrà lloc entre 
les 9:30 i les 12:30h. Per a més 
informació i inscripcions, les 
persones interessades poden 
adreçar-se a ciutadania@ano-
ia.cat i dirigir-se directament 
al Consell Comarcal, a la pla-
ça Sant Miquel.

El Consell prepara per a novembre 
una jornada sobre el bullying

celebrant amb periodicitat. 
Es tracta d’una de les fires 
més importants de Catalunya 
del seu sector, que agrupa a 
Igualada uns 130 expositors 
al Passeig Verdaguer i que su-
posa una trobada molt espe-
rada pels amants de les anti-
guitats i el col·leccionisme.
Fira d’Igualada espera re-
prendre aviat l’organització 
d’aquesta Fira, tan bon punt 
les normatives sociosanità-
ries ho permetin i es pugui 
garantir la seguretat d’exposi-
tors i visitants.

Dos estudis de disseny 
igualadins, en una 
revista de prestigi

els seus detalls tècnics i de 
construcció.
L’Espai Mietis ha estat tam-
bé referenciat en moltes al-
tres publicacions a nivell 
nacional com Elle decor, 
Plataforma Arquitectura. 
Lifestyle, La Vanguardia, El 
Pais, Diari Ara, Time out… 
i a nivell internacional, Arc-
hDaily d’abast mundial, 
90+10 d’Argentina, Archello 
dels Paisos Baixos i Canadà, 
Design Retail d’Estats Units, 
Built Environment Channel 
d’Austràlia, entre altres.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
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La decisió motivarà que 
ni tans sols s’apugin 

impostos, taxes i preus 
públics segons l’IPC, de 

manera que els re-
buts seran idèntics als 

d’aquest any
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L ’Associació Polígons 
dels Plans ha tornat a 
formar part de la Unió 

de Polígons Industrials de Ca-
talunya (UPIC), entitat vincu-
lada a la Cambra de Comerç 
de Barcelona, arran del canvi 
de la direcció d’aquesta insti-
tució, que ara lidera Joan Ca-
nadell. El president de l’associ-
ació dels polígons de la Conca, 
l’igualadí Ramon Felip, forma 
part de la junta directiva de la 
UPIC.
Dimarts, el president de la 
UPIC, Xavier Sunyer, i la di-
rectora general Silvia Solane-
llas van explicar a la seu del 
Centre de Innovació Anoia els 
nous reptes de l’entitat, i espe-
cialment la plataforma PAE 
3040.
Davant les necessitats dels 
Polígons d’Activitat Econò-
mica (PAE) d’arreu del terri-
tori i la situació econòmica 
actual, la UPIC ofereix una 
plataforma tecnològica de co-
munitat virtual que treballa 
exclusivament per aportar al 
teixit empresarial comuni-
cació efectiva i eficiència de 
recursos. Es tracta d’un espai 
obert i compartit de comuni-
cació empresarial, informació 
d’ajuts, generació de negoci i 
rendibilització d’actius. “Una 
nova manera de treballar con-
juntament associacions i em-

L’Associació Polígon dels Plans torna 
a la Unió de Polígons de Catalunya

L’Ajuntament congelarà 
les taxes i impostos 
municipals del 2021
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
ha anunciat aquest 
dimecres que l’Ajun-

tament ha decidit fer una 
“congelació total” de les or-
denances fiscals, les taxes i els 
preus públics municipals. “Per 
tant –ha aclarit el batlle- els 
impostos que els ciutadans 
han pagat aquest any seran 
exactament els que pagaran 
l’any 2021”. Castells ha afegit 
que ara s’iniciaran les con-
verses entre els grups muni-
cipals per a la confecció del 
pressupost municipal per a 
l’any que ve.

1,5 milions menys 
d’ingressos 
També en relació amb la si-
tuació econòmica, la tinenta 
d’alcalde Carlota Carner ha 
explicat que quan la pandè-
mia estava en el seu punt més 
àlgid a Igualada, l’Ajuntament 
va prendre mesures de xoc i 
urgents en l’àmbit tributari, 
que van suposar una disminu-
ció d’ingressos d’1,5 milions 
d’euros. A més, a causa de la 
situació sanitària, aquest any 
l’Ajuntament ha hagut d’afron-
tar despeses que no estaven 
pressupostades i que, fins ara, 
es quantifiquen en 600.000 eu-
ros, que s’han destinat a temes 

preses amb una eina on po-
den compartir debats, generar 
reptes, aportar idees i gestio-
nar projectes d’acord amb el 
seu pla d’acció. Hem dissenyat 
una eina de geolocalització de 
Poligons que identifica i posi-
ciona en un mapa interactiu 
la seva localització, l’oferta de 
parcel·les i de naus industrials, 
i ofereix informació de les em-
preses que hi són ubicades”, va 
explicar Solanellas. Aquesta 
plataforma s’ofereix ara gratu-
ïtament als socis dels Polígons 
dels Plans, que inclou els de 
Vilanova, Montbui, La Pobla, 
Òdena, Castellolí, i prope-
rament Jorba. Tota la Conca 
menys Igualada.
Sunyer va indicar que el rep-
te és “que cap empresa tan-
qui”, que va iniciar-se durant 
el primer confinament i ara 

s’està ampliant “perquè si pri-
merament es buscava que un 
grup d’assessors de forma des-
interessada ens ajudés a trobar 
solucions a les empreses o a 
buscar nous horitzons, ara el 
projecte vol ajudar a trobar 
socis i finançament”. També 
va destacar que la UPIC està 
pendent dels Fons Europeus 
i cal que les empreses plante-
gin projectes. “Ara mateix hi 
ha més diners que projectes”, 
va dir. 
La UPIC fou creada fa 15 anys 
per la Cambra de Barcelona 
i el Consell de Cambres de 
Catalunya amb l’objectiu de 
contribuir a la regeneració del 
teixit econòmic dels polígons, 
així com a la millora de les 
condicions del seu entorn. En 
l’actualitat, la UPIC treballa a 
tot el territori català.

com tasques de neteja i desin-
fecció, adquisició d’equips de 
protecció o adaptació d’espais 
i activitats. Carner també ha 
explicat que “ha calgut re-
forçar els serveis socials, que 
són els que estan a primera 
línia donant suport i atenció 
a les famílies i col·lectius més 
vulnerables”, i ha citat com a 
exemples la contractació d’as-
sistents socials, el reforç del 
servei d’àpats a domicili i del 
SAD o les targetes moneder.
La regidora ha afirmat que 
“arribem a finals d’anys, però 
la pandèmia torna a estar molt 
present, afectant les famílies, 
els petits negocis, els comer-
ços, bars i restaurants. Per 
això cal destacar que aques-
ta setmana s’han començat a 
fer efectius els 750.000 euros 
d’ajuts directes al comerç i s’ha 
començat activar, també, els 
100.000 de recursos propis de 
l’Ajuntament que es destinen a 
ajuts sectors relacionats amb 
l’ensenyament i la cultura”.

La Torre   Ref. 20.018   182.000€Masquefa   Ref. 20.025  275.000€

Cabrera d’Anoia   Ref. 20.049   227.000€Bruc Residencial   Ref. 20.050  450.000€
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La nova llei que regu-
la els lloguers permet 
congelar i rebaixar els 
lloguers a 60 municipis 

catalans on es consi-
dera que el mercat de 
lloguer està tensionat, 

entre ells Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a nova llei de regulació 
dels lloguers –que va 
entrar en vigor el pas-

sat 22 de setembre- i que té 
per objecte regular els preus 
de lloguers en determinats 
municipis, ha aixecat molts 
dubtes al sector immobiliari. 
Per donar resposta als dub-
tes que han arribat a l’entitat, 
així com també, per infor-
mar quines característiques i 
objectius persegueix aquesta 
nova regulació,  la Unió Em-
presarial de l’Anoia, sota el pa-
raigua de la sectorial dels im-
mobiliaris  -un col·lectiu que 
agrupa les agències immobi-
liàries associades a la patronal 
anoienca- va organitzar una 
sessió informativa per posar fil 
a l’agulla a tots els dubtes que 
genera aquesta nova normati-
va: la Llei 11/2020 de mesures 
urgents en matèria de conten-
ció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatges. 
La sessió i nformativa va anar 
a càrrec de l’advocada experta 

Les immobiliàries resolen dubtes 
sobre la nova llei dels lloguers

Nova edició online del 
Curs de Coneixement 
de la Societat Catalana
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 2 
d’octubre va finalitzar 
la tercera edició de l’any 

del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana que orga-
nitza el Servei d’Atenció a les 
Migracions de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquest curs s’em-
marca en la Llei d’Acollida de 
les Persones Immigrades i de 
les Retornades a Catalunya i el 
Decret 150/2014, de 18 de no-
vembre, que regula el Servei de 
Primera Acollida.
És la segona vegada que el curs 
es du a terme en línia, i ha cons-
tat de nou sessions, durant les 
quals els alumnes s’han apro-
pat a la geografia, la història i la 
cultura catalana, així com a les 

REDACCIÓ / LA VEU 

S’ha obert la primera 
convocatòria de l’Star-
TechTour Challenge, 

programa de suport a l’em-
prenedoria tecnològica apli-
cada al turisme, informa Tic 
Anoia.
StarTechTour és un projecte 
integral de selecció d’idees 
innovadores i d’acceleració 
de propostes de solucions 
tecnològiques que millorin 
l’experiència mòbil dels turis-
tes a Catalunya. Aquesta ini-
ciativa inclou, per una banda, 
la selecció d’idees amb una 
StarTechTour Hackaton, i per 

en dret immobiliari a PMP ad-
vocats, Rosalia Marcet, i es va 
fer de forma híbrida: diversos 
assistents van poder-ho seguir 
de forma online; mentre que 
d’altres van poder participar 
de forma presencial, seguint 
les recomanacions de segure-
tat i salut en tot moment.
La nova llei que regula els 
lloguers permet congelar i re-
baixar els lloguers a 60 muni-
cipis catalans on es considera 
que el mercat de lloguer està 
tensionat. D’entre el llistat 
de municipis inclosos dins la 
declaració transitòria d’àrees 
amb mercat d’habitatge tens 
s’hi inclou Igualada com a 

únic municipi de l’Anoia. Tan-
mateix, aquesta llista no està 
tancada, sinó que s’hi podran 
afegir més municipis en què 
el preu del lloguer creixi de 
manera sostinguda i superior 
a la mitjana del país. Aquesta 
nova Llei regula el preu del 
lloguer dels pisos a través de 
l’índex de referència calcuat 
per la Generalitat i afectarà a 
tots els nous contractes de les 
ciutats que entrin dins el pa-
ràmetre de zona tensionada i 
el seu altre àmbit d’aplicació 
també són els contractes d’ha-
bitatges destinats a residència 
permanent. Els arrendaments 
exclosos són els contractes an-
teriors a 1 de gener de 1995; 
habitatges de protecció oficial, 
habitatges públics per al llo-
guer social i els assistencials.  
La llei preveu sancions pels 
propietaris en el cas d’incom-
pliment d’aquesta normativa. 
Els i les assistents van celebrar 
molt positivament la celebra-
ció d’aquest asessió atesa la 
complexitat d’aquesta nova 
normativa. 

festes locals i al funcionament 
dels serveis públics. El Centre 
d’informació per a treballa-
dors estrangers (CITE) també 
ha impartit una de les classes.
Enguany hi han participat 23 
alumnes de cinc nacionalitats 
diferents (Marroc, Veneçuela, 
Colòmbia, Hondures i Suè-
cia). El grup ha estat molt i 
participatiu, i els participants 
valoren l’experiència com 
molt enriquidora.

Convocatòria de l’Star 
Tech Tour Challenge, 
tecnologia en turisme

l’altra l’acceleració de pro-
postes amb un StarTechTour 
Challenge.
La convocatòria romandrà 
oberta fins al 16 de novem-
bre, orientada a totes aquelles 
start-ups tecnològiques que 
vulguin aplicar als 6 reptes 
identificats per part de 6 cor-
poracions del sector turístic.
Les empreses premiades re-
bran suport en l’orientació i 
inici de desplegament de la 
seva estratègia, facilitant-los 
contactes amb corporacions 
de l’àmbit turístic, donant-los 
visibilitat i dotant-los dels re-
cursos necessaris per conso-
lidar-se de forma accelerada. 
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Entrada dels Mossos en un dels domicilis, durant l’operació policial.
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E ls Mossos han desarti-
culat un grup criminal 
especialitzat en la in-

termediació entre productors 
de marihuana i compradors 
internacionals a l’engròs. El 
desmantellament de l’organit-
zació acaba amb la detenció 
de 13 homes i 3 dones, d’entre 
18 i 63 anys, el dimecres. Als 
detinguts -15 de nacionalitat 
espanyola i un de francesa, 
amb domicilis a l’Alt Camp, 
Baix Penedès i Anoia- se’ls 
acusa de delictes de tràfic de 
drogues, tinença d’armes i 
pertinença a organització cri-
minal. Aquestes detencions 
se sumen a 7 més que s’han 
fet al llarg de la investigació, 
amb un total de 23 detinguts. 
La policia ha intervingut 198 
kg de marihuana i 50 kg de 
haixix.
Els detinguts van passar di-
vendres a disposició del jut-
jat d’instrucció número 4 de 
Vilafranca del Penedès i la 
jutgessa va decretar la seva lli-
bertat amb càrrecs.
La investigació va començar 
l’octubre del 2019, quan es va 
localitzar un camió que cir-
culava en direcció a la fronter 
amb França i que va ser inter-
ceptat a Vilafranca del Pene-
dès. A la càrrega hi havia dos 
palets amb cabdells de ma-
rihuana envasats al vuit amb 
un pes de 82,2 kg i van detenir 
el camioner. Arran de la inter-
venció, es va obrir diligències 
per esbrinar la procedència de 
la droga.
Durant mesos, els Mossos van 
investigar l’entramat i van po-
der acreditar que es tractava 
d’una organització jerarquit-
zada que operava de forma 
constant i que tot i tenir plan-
tacions interiors pròpies havia 
centrat l’activitat en fer d’in-
termediaris entre persones 
amb plantacions al territori i 
compradors de diversos paï-
sos d’Europa i el nord d’Àfrica 
amb qui contactaven.

Entrades a diverses 
comarques
Aquest dimecres els Mossos 
van fer 12 entrades a Valls, 
Puigpelat, Vendrell, Aigua-
múrcia, Santa Margarida de 
Montbui i Igualada, on van 
detenir 16 persones i van in-
tervenir dues armes de foc 
curtes, tres escopetes de caça, 
diverses armes prohibides, 
una pistola i dues carabines 

Desarticulat un grup criminal especialitzat en marihuana, 
amb registres a domicilis d’Igualada i Montbui
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d’aire comprimit. També es 
van intervenir nou vehicles.
A més, es van localitzar dues 
plantacions interiors i es van 
recollir 140 plates de marihua-
na i 3 kg de cabdells, 14.000 
euros en metàl·lic i, en una de 
les entrades, es van trobar 800 
monedes i estris metàl·lics de 
valor històric que s’han d’ana-
litzar per determinar-ne la 
procedència.

Estructura criminal jerar-
quitzada amb dos caps
Durant els mesos d’investiga-
ció, els Mossos van arribar a 
fer set comisos de marihuana 
rellevants en diversos dispo-
sitius, a més de la intervenció 
inicial del camió amb 80 kg 
de cabdells. Així, entre el 29 
de juny i dimecres passat els 
mossos van comissar més de 
160 kg de marihuana. Tota 
aquesta droga estava en dis-
posició de ser consumida di-
rectament.
En aquestes intervencions els 
agents van comprovar que cap 
dels investigats tenia una acti-
vitat econòmica legal. Al cap-
damunt de la organització hi 
havia dos dels detinguts, de 40 
i 45 anys i veïns del Vendrell 
i Puigpelat, respectivament. 
El primer tenia la funció de 
localitzar i contactar amb els 
productors locals i fer un se-
guiment de les diferents pro-
duccions. El segon era l’en-
carregat de contactar amb els 
compradors i feia efectiva la 
venda.
La resta del grup desarticulat 
feia funcions de suport als dos 
caps, de vigilància i guarda de 
la substància de cada transac-
ció. En aquest sentit, els Mos-
sos també destaquen el paper 
en l’organització d’una de les 
detingudes, de 47 anys, que 
en un primer moment s’en-

carregava principalment de 
traslladar les mostres de ma-
rihuana als compradors. Amb 
el pas del temps, la detinguda 
va pujar en l’escalafó de l’orga-
nització i va tenir-hi un paper 
més actiu.

Modus operandi
Els investigadors han acreditat 
entre finals del 2019 i l’octubre 
de 2020 més de 150 transac-

cions o intermediacions. En 
aquestes, el grup s’encarrega-
va en primer lloc de localit-
zar els compradors disposats 
a adquirir grans quantitats 
de marihuana, normalment 
d’un cert nivell de qualitat. 
Un cop tenien els compra-
dors i les quantitats deman-
dades, el grup es posava en 
contacte amb la seva xarxa de 
productors de marihuana per 

proposar el preu de compra 
i les dates d’entrega. Llavors, 
mitjançant una mostra de la 
droga acordaven una troba-
da amb els compradors i, si 
aquests donaven el vistiplau a 
la qualitat, tancaven l’operació.
Els detinguts s’emportaven de 
cada transacció exitosa uns 
100 euros de mitjana per cada 
quilogram de droga venut, tot 
i que aquest percentatge podia 
variar a la baixa o a l’alça en 
funció de la qualitat de la dro-
ga o el preu en el mercat negre 
que tingués.
Des de l’inici de la investiga-
ció fins a la fase final, els in-
vestigats van evolucionar i 
perfeccionar la seva activitat 
pel que fa a les mesures de se-
guretat, contravigilàncies i l’ús 
de la tecnologia per evitar ser 
descoberts per la policia. A 
tall d’exemple, els integrants 
del grup utilitzaven un argot 
propi, feien ús de telèfons de 
terceres persones o utilitzaven 
càmeres de seguretat i aplica-
cions mòbils opaques.
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El president i vicepresident del Consell, Xavier Boquete i Jordi Cuadras, 
amb el president de Circuit Parcmotor,  Xavier Bartrolí.

Consell i Parcmotor 
presenten una aliança 
que té per objectiu dos 
grans àmbits per gene-
rar activitat econòmi-

ca i ocupació al voltant 
del sector del motor a 
l’Anoia: la innovació

 i la formació

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dilluns, 19 d’oc·
tubre, s’ha fet oficial 
el relleu en la gestió 

del Campus Motor Anoia. El 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
que n’és el titular i n’ha estat 
gestor durant els últims sis 
anys, ha passat el testimoni a 
Circuit Parcmotor de Caste·
llolí, que després del concurs 
públic convocat al gener, n’os·
tentarà la utilització i explo·
tació durant els propers vint 
anys a canvi d’impulsar acti·
vitat econòmica al territori, 
aportar un cànon econòmic 
anual i fer les inversions pen·
dents per completar l’edifici, 
que en aquests moments té les 
dues plantes superiors buides.
Els encarregats de formalitzar 
l’acord han estat el president 
del Consell, Xavier Boquete, 
el seu vicepresident primer, 
Jordi Cuadras, i el president 
de Circuit Parcmotor, Xavier 
Bartrolí.

Formació, 5G i mobilitat 
sostenible
L’aliança entre el Consell Co·
marcal i Circuit Parcmotor 
per a la gestió del Campus 
Motor té dos grans àmbits per 
generar activitat econòmica i 
ocupació al voltant del sector 
del motor a l’Anoia: formació 
i innovació. Amb aquests dos 
objectius, es vol donar un ús 
molt més intensiu a la instal·
lació amb una gestió 100% de·
dicada a la seva promoció i a 
l’atracció d’activitat. 
Cal recordar que els darrers 
anys, marques de primer nivell 
com SEAT, Mercedes, Volvo, 
Honda o Renault, grans agèn·
cies, organitzacions, instituci·
ons i empreses hi han celebrat 
sessions de treball, presentaci·
ons i esdeveniments. 
També s’ha obtingut el su·
port, entre altres, del Clúster 
de la Indústria de l’Automoció 
(CIAC) i Clustermoto, i s’han 
generat aliances amb univer·
sitats i centres tècnics de refe·
rència. Una activitat que s’es·
pera multiplicar amb el nou 

El Consell Comarcal espera que el “nou” Campus Motor 
Anoia sigui un referent en 5G, formació i sostenibilitat

model de gestió.
En l’àmbit de la formació ja 
s’ha comunicat que gràcies 
al pas que ha fet el Consell 
Comarcal amb la concessió a 
Circuit Parcmotor Castellolí, 
es podrà instal·lar a l’equipa·
ment el nou Centre d’Alt Ren·
diment de Motociclisme per 
a formar els futurs pilots de 
Moto GP de tot el món i fer 
estades a la comarca. Pel que 
fa a la innovació, l’objectiu és 
que el Campus Motor sigui 
un dels pols de la investigació 
del cotxe del futur a Catalu·
nya i treballar en els reptes 
que representa la tecnologia 
5G pel vehicle connectat i la 
mobilitat sostenible pel vehi·
cle elèctric.
En aquest sentit, el Campus 
és un espai a disposició de 
grans marques i laboratoris, 
que podran fer ús de les ins·
tal·lacions i també serà la seu 
d’un programa Europeu que 
el Consell ha elaborat conjun·
tament amb el sector del mo·
tor i la Generalitat de Cata·
lunya. Amb aquesta aliança, 
serà possible que l’edifici del 
Campus i el Circuit Parcmo·
tor treballin conjuntament i 
en una única gestió per acon·
seguir els objectius marcats.

Impuls definitiu 
de l’equipament
El president del Consell Co·
marcal, Xavier Boquete, ha 
mostrat la seva satisfacció, ja 
que el canvi de model de ges·
tió i explotació del Campus 
Motor suposa “una gran opor·
tunitat per la nostra comarca, 
obre noves perspectives de fu·
tur per al territori en un àm·
bit, el del motor, on hi ha molt 
camp per córrer i, al mateix 
temps, permet al Circuit Parc·
motor, enfortir una instal·la·
ció ja reconeguda i respectada 
dins del sector, créixer, conso·
lidar·se i entomar nous
reptes. El Consell Comarcal 
ha actuat de palanca durant 
tots aquests anys fins a trobar 
la fórmula per garantir l’ús in·
tensiu de la instal·lació”.
El vicepresident del Consell, 
Jordi Cuadras, afirma que 
aquest projecte comú perme·
trà que “en un context de lluita 
contra l’emergència climàtica 
i davant els reptes que té la 
mobilitat a tot Europa i a tot 
el món, l’Anoia situï aquesta 
instal·lació al servei d’aquest 
repte per a jugar un paper pro·
tagonista i aconseguir que la 
mobilitat sostenible sigui una 
realitat. Les grans marques del 

món del motor ja coneixen la 
instal·lació i hem trobat la ma·
nera perquè pugui tenir tot el 
seu potencial. A partir del que 
passi al Campus, hauríem de 
ser capaços d’atraure aquella 
indústria del món de l’auto·
mòbil que la transformació 
verda que ha de viure el sector 
posarà sobre de la taula”.
Per la seva banda, Xavier 
Bartrolí, president de Circuit 
Parcmotor Castellolí, apunta 
que el Campus Motor “és un 
edifici amb molt potencial i 
que es troba en una ubicació 
immillorable perquè Circuit 
Parcmotor pugui desenvolu·
par la seva activitat i impulsar 
el nou Centre d’Alt Rendiment 
centrat en la formació de pi·
lots, que permetrà ajudar·los 
a donar el salt a les competi·
cions de motociclisme inter·
nacionals, a més d’acollir totes 
les activitats d’investigació i 
innovació que moltes grans 
marques demanen”.

Un edifici polivalent
Les instal·lacions del Campus 
Motor Anoia compten amb 
més de 1.400 m2 de superfície 
i l’edifici destaca també pels 
seus grans finestrals i entrada 
llum natural, pel seu caràc·

ter polivalent i modular, per 
una fàcil accessibilitat sense 
barreres i per una eficiència 
energètica que li atorga la 
classificació de Categoria A.
L’espai permet que cadascu·
na de les sales disponibles es 
pugui redissenyar per a mul·
titud d’activitats, ja siguin per 
a marques, activitats formati·
ves, reunions o sessions d’as·
sessorament personalitzades 
per als joves pilots. A més, 
l’edifici compta amb tres ta·
llers de 118 m2 cadascun, 
amb accés restringit, privaci·
tat i capacitat per a un màxim 
de 5 vehicles, ideals per al test 
de nous models, realització 
d’estudis de vehicles híbrids i 
assajos amb vehicles elèctrics 
o de gas natural.
El Campus Motor Anoia va 
entrar en funcionament al 
mes de desembre de 2013. En 
aquests anys, a banda d’aco·
llir els serveis de Promoció 
Econòmica del Consell Co·
marcal, s’hi ha dut a terme 
una tasca important d’apro·
ximació de la comarca al sec·
tor del motor, que ara es vol 
multiplicar amb el nou model 
de gestió. Per la seva banda, 
Circuit Parcmotor Castellolí, 
ubicat a poc més d’un quilò·
metre de l’edifici, va néixer 
l’any 2009 com a Centre de 
Tecnificació del Motor i avui 
és una de les instal·lacions 
més destacades de Catalunya 
pel que fa a la innovació i su·
port a la indústria de l’auto·
mació, apostant per l’esport 
del motor, la formació de pi·
lots i la celebració de compe·
ticions d’àmbit nacional.



SI NO ÉS UN INSTAL·LADOR 
AGREMIAT

VES NO SURTIS 
ESCALDAT

¿Preparant la teva llar per al fred?
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

AGREMIAT

c/ Vilafranca del Penedès, 2 08700 Igualada Tel. 93 804 56 07
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Tots els professionals 
de la construcció sos-
tenible saben que un 

bon aïllament tèrmic és to-
talment necessari per millo-
rar l’eficiència energètica dels 
edificis, però, a dia d’avui, 
encara es desconeixen molts 
dels beneficis que proporcio-
na l’aïllament tèrmic, ja sigui 
a la façana, en els murs, a les 
parets ...
A continuació presentem 15 
raons per les quals has de 
millorar l’aïllament tèrmic 
de la teva llar.

1. Estalvi d’energia
La millora de l’aïllament de 
l’habitatge suposa menys 
pèrdues de temperatura a 
través de la envoltant, per 
tant, es necessita tenir menys 
temps la calefacció o l’aire 
condicionat funcionant.
La estalvi d’energia que pro-
porciona l’aïllament tèrmic 
depèn de si es troba en tota 
la envoltant o només en les 
parts importants. En termes 
generals pot estalviar un mà-
xim de 60% en habitatges 
convencionals, i en els habi-
tatges passives pot ser fins al 
90%.

2. Estalvi econòmic en la 
factura de la llum
La reducció del consum 
d’energia i en la utilització 
dels sistemes de climatitza-
ció es tradueix en un major 
estalvi en la factura elèctrica.

3. Aïllament acústic
L’aïllament tèrmic serveix 
també en major o menor 
mesura (depèn dels materi-
als utilitzats) com aïllament 
acústic, reduint els sorolls 

procedents de l’exterior i de 
l’interior dels habitatges. 

4. Major confort 
a l’habitatge
Les estades ja no es refreden 
ni s’escalfen tan fàcilment, la 
temperatura es manté durant 
més temps, fins i tot s’acon-
segueix que totes les estances 
de l’habitatge tinguin una 
temperatura més uniforme. 

5. És un requisit indispen-
sable per tenir un habitatge 
passiva o bioclimàtica
Un bon aïllament tèrmic és 
fonamental perquè una casa 
pugui considerar passiva o 
bioclimàtica. Els habitatges 
passives arriben a duplicar 
o triplicar la seva gruix d’aï-
llament tèrmic enfront de les 
vivendes tradicionals.

6. Redueix les humitats
És molt comú veure com en 
habitatges amb falta d’aïlla-
ment, es produeixen humi-
tats a la cara interna de la 
façana o mitgeres. La princi-
pal solució consisteix a aïllar 
tèrmicament l’habitatge ja 
que entre altres coses acon-
seguirà un ambient més sa-
lubre en l’habitatge. 

7. Revaloració 
de l’habitatge
Una millora de l’aïllament 
de l’habitatge, suposa una 
millora en la classificació 
energètica i, per tant, és un 
valor afegit a l’hora de llogar 
o vendre un habitatge, ja que 
el consum d’energia mensual 
és menor.
 
8. Ràpid retorn d’inversió
En el cas de la intervenció 

més habitual i més senzilla, 
la inversió es recupera en uns 
2 o 3 anys aproximadament. 
Una rehabilitació tèrmica 
mitjana que inclogui tota la 
envoltant es pot amortitzar 
en un termini de 5 a 7 anys.

9. Contribueix positiva-
ment al medi ambient
En necessitar menys energia 
per escalfar o refredar un 
habitatge, emetem al medi 
ambient menys CO2, un dels 
principals gasos de l’efecte 
hivernacle, i causant de l’es-
calfament global. Per tant, 
estem contribuint a dismi-
nuir les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.

10. Aïllants tèrmics 
ecològics

Hi aïllants tèrmics que són 
naturals i / o reciclats, per-
fectes perquè el cicle de vida 
de l’aïllament tèrmic sigui 
més sostenible.

11. Es pot fer aprofitant al-
tres rehabilitacions energè-
tiques o obres
Si cal dur a terme una refor-
ma, millor fer-ho aplicant 
criteris d’eficiència ener-
gètica. Per exemple, si una 
comunitat de veïns decideix 
dur a terme una rehabilitació 
de la façana per reparar es-
querdes o esvorancs, poden 
aprofitar i incorporar soluci-
ons d’aïllament tèrmic.

12. Ajudes disponibles
De tant en tant es posen en 
marxa subvencions i ajudes 

com les Ajudes a la Rehabi-
litació Energètica d’Habitat-
ges, l’objectiu és la reducció 
de les emissions de CO2 i del 
consum d’energia final dels 
edificis, mitjançant la millo-
ra de la eficiència energètica.

13. Millora la salut
En reduir la contaminació 
acústica de l’habitatge, s’evi-
ten problemes derivats de la 
mateixa com estrès o tras-
torns del son. Amb un bon 
aïllament tèrmic també es 
redueix l’aparició d’humi-
tats i condensacions que, en 
moltes ocasions, provoquen 
l’aparició de floridura.

14. Es poden començar per 
obres d’aïllament tèrmic 
senzilles
L’aïllament tèrmic pot estar 
present en tota la envoltant, 
i una bona manera de co-
mençar a aïllar una llar és a 
través de la renovació de les 
finestres i les portes que són 
els punts febles pitjor aïllats.
Unes finestres eficients i que 
proporcionin un bon aïlla-
ment tèrmic, poden reduir 
fins a un 20% la factura de la 
llum.

15. Els habitatges de con-
sum d’energia gairebé nul 
són el futur i necessitessin 
d’un bon aïllament tèrmic
A la fi del 2020 els edificis 
de nova construcció hauran 
de ser d’energia gairebé nul-
la, i els edificis públics des 
de finals de 2018. Una bona 
manera de que els habitatges 
redueixin la seva deman-
da d’energia és a través d’un 
disseny bioclimàtic i un bon 
sistema de aïllament tèrmic.

Els edificis ben aïllats tèrmicament són eficientment 
energètics

Aigua · Gas · Llum
Calefacció, Aire Condicionat i Muntatges Industrials

Al seu servei des de l’any 1953

Tens que canviar-te 
la caldera?

Truca’ns, no ho dubtis!
Preus molt econòmics

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



CALEFACTORS · ESTUFES · RADIADORS · EMISSORS TÈRMICS · PURIFICADORS D´AIRE · I MÉS!

#JoSócDePetitComerç

www.yosoydepequeñocomercio.es

LA LLAR MÉS CÀLIDA 
Tot per escalfar casa teva al millor preu! 

Sant Carles, 89 · IGUALADA
Tel. 938 06 86 60 @euronicstiendas
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Abans de començar a 
utilitzar la calefacció, 
caldrà posar-la apunt. 

A l’inici de la temporada d’hi-
vern, farem la posada a punt, 
seguint els següents passos:
Encendre la calefacció:
Si es tracta d’una caldera mix-
ta (aigua i calefacció) haurem 
de posar la caldera en mode 
aigua calenta + calefacció.
Posar el termòstat ambient en 
posició de demanda (la tem-
peratura de demanda ha De 
ser més alta que la de l’am-
bient, si no, la calefacció no 
arrancarà),

Purgar els radiadors:
Quan els radiadors estiguin 
calents, es procedeix a pur-
gar-los..
Amb l’ajuda d’un tornavís pla, 
afluixarem (gir en sentit con-
trari a les agulles del rellotge) 
el cargol d’evacuació. Deixa-
rem sortir tot l’aire de dins 
el radiador i quan comenci a 
sortir sols aigua, tancarem el 
cargol d’evacuació (gir sentit 
horari).
Posarem un petit recipient a 
sota del cargol d’evacuació 
per a recollir l’aigua que pu-
gui sortir.
Aquesta operació és molt rà-
pida, per això no cal treure 
el tornavís del cargol, perquè  
ràpidament necessitarem tor-
nar a tancar.

Si hi ha algun radiador que 
no escalfa uniformement, 
s’ha de purgar novament i 
tornar a comprovar la pressió 
del sistema.

Ajustar la pressió del siste-
ma:
Un cop purgats tots els radi-
adors, s’ha de comprobvar la 

Posada a punt i conservació d’una calefacció 
amb radiadors

pressió a la caldera. Aquesta 
ha d’estar entre 1 i 2 bars.
Segurament després del pur-
gat la pressió haurà baixat i 
caldrà omplir el circuit d’ai-
gua.
Un cop localitzada l’aixeta 
d’ompliment del circuit de 
calefacció (en aquest cas es 
troba a la part inferior de la 

caldera, es procedeix de la se-
güent manera:
Obrir aixeta d’ompliment,  
deixar que el circuït s’ompli 
fins a 1.5 bars de pressió i tan-
car l’aixeta.
Si l’aixeta no gira o tot i gi-
rant-la el circuït no s’omple, 
pot ser que l’obertura estigui  
obturada per la calç. Amb 
molt de compte i amb l’aju-
da d’una clau anglesa, forcem 
l’aixeta (tancat i obrint repeti-
des vegades) fins que comen-
ci a circular l’aigua.

Comprovar fugues:
Amb el pas del temps es pos-
sible que s’hagin afluixat les 

rosques o deteriorat les juntes 
de les vàlvules i això pot com-
portar l’aparició d’un petit 
bassal a sota el radiador.
El primer que cal fer és esbri-
nar per on perd.
Si passem el dit o un paper 
(ex. paper WC) pels conduc-
tes i rosques, veurem de se-
guida qui és el culpable.
Amb l’ajuda d’una clau an-
glesa collarem (sentit agulles 
del rellotge) la vàlvula per-
tinent.
A vegades, si la rosca no ajus-
ta prou bé, podem ajustar-la 
amb una mica de cànem 
abans de collar-la.
En el cas d’haver de canviar 
una rosca o junta, s’haurà de 
buidar primerament el circuït
d’aigua, canviar l’element 
i tornar a omplir el circu-
ït comprovant la pressió a la 
caldera.

Reixes del local de la calde-
ra:
En el cas que la caldera esti-
gui dins un local, en aquest hi 
trobarem unes reixes tant a la 
part superior com a l’inferior 
de la paret/fusteria que llin-
da amb l’exterior. Aquestes 
reixes son les responsables 
de mantenir el local net dels 
possibles gasos produïts per 
una mala combustió.
Per tot això, és important que 
es mantinguin ben netes i que 
no quedin obturades.
Caldera:
La caldera ha d’estar neta. Si 
s’hi detecta sutge, és símpto-
ma d’una mala combustió i fa 
disminuir el seu rendiment. 
En aquest cas és convenient 
avisar una empresa manteni-
dora que netegi el cremador.

Av. Mestre Muntaner, 31  · tel. 619 076 040 · Igualada · www.josepcasellas.com

Sant Martí de Tous, 39 - 08700 IGUALADA (Barcelona)  
Tel. 93 803 11 49   /   info@almazanroig.com    

OFERTES DE CALDERES

  www.almazanroig.com
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Una xemeneia és un element 
decoratiu que resulta alhora 
de gran utilitat, ja que aporta 
la calidesa que una llar neces-
sita en els temps d’hivern i al 
mateix temps vesteix amb es-
pectaculars dissenys qualsevol 
decoració que puguis imagi-
nar, des de la més clàssica, a la 
més avantguardista.
Si és que encara hi ha dubtes 
en quant a si és idoni o no ins-
tal·lar-la en la teva llar, o quin 
tipus de xemeneia has de se-
leccionar, et donem les claus 
necessàries per a sortir-ne de 
dubtes i per a prendre la deci-
sió mes encertada segons les 
teves necessitats. 
Però entre els tipus de xeme-
neies que existeixen al mer-
cat, quina és la més adient? A 
continuació us presentem una 
sèrie de preguntes per a donar 
amb la solució ideal per tal 
d’escollir la més adequada en 
el teu cas.
Com seleccionar la xemeneia: 
1. La primera qüestió que 
ens hem de plantejar és, quin 
combustible s’adapta millor a 
les meves necessitats? Actual-
ment al mercat existeixen les 
xemeneies de llenya, de gas, de 
bioetanol, de pèl·let i les elèc-
triques. Cadascun d’aquests 
combustibles s’hauran d’ana-
litzar per a escollir la solució 
més adient per a satisfer cada 
cas: 
- Les de llenya tenen l’avantat-
ge de que funcionen amb un 
combustible molt econòmic, 
però que genera residu i que 
requereix d’una instal·lació de 
sortida de fums.
- Les de gas són tan senzi-
lles d’utilitzar com els fogons 
d’una cuina i no generen resi-
du ni fums, però la flama no 
serà tan real i serà necessària 
una instal•lació prèvia de gas i 

de sortida de fums.
- Les de bioetanol utilitzen un 
combustible ecològic vegetal, 
no generen residus ni fums, 
la flama és molt realista, i no 
requereix de cap tipus d’instal-
lació però és un combustible 
més car que els anteriors des-
crits i que necessita més quan-
titat per a escalfar una llar.
- Les de pèl·lets tenen les virtuts 
de les xemeneies de llenya amb 
una eficiència molt superior i 
sense emissions de CO₂, per la 
qual cosa són una opció molt 
sostenible, però que requerei-
xen d’espai d’emmagatzematge 
per al pèl·let i d’una instal·lació 
de sortida de fums.
- Les elèctriques són elements 
merament decoratius, són imi-
tacions d’una xemeneia real, 
sense flama y sense fum. És 
cert que la majoria de models 
de xemeneia elèctrica tenen 

la possibilitat de generar ca-
lor, però ho fan a través d’una 
resistència elèctrica i això su-
posa una despesa enorme si 
volem escalfar, per exemple, 
un menjador sencer.
7. Quina és la mida de xeme-
neia que necessito? S’ha de 
seleccionar la xemeneia amb 
l’objectiu d’escalfar amb el mi-
llor rendiment, es a dir, tenint 
en compte la grandària de la 
estança, serà necessari una xe-
meneia més gran o més petita 
depenent dels metres cúbics 
que vulguem escalfar.
8. Quin estil encaixa millor 
amb la meva decoració? La xe-
meneia serà un element deco-
ratiu més de l’espai, és per això 
que s’ha de triar l’opció que mi-
llor s’adapti amb la resta d’ele-
ments, i que puguem triar el 
disseny que més ens combini.
9. Quant volem que consumei-

xi? Podem triar depenent de la 
quantitat de combustible que 
consumeixi la xemeneia, la po-
tència, les emissions i el rendi-
ment d’aquesta.
10. Quants accessoris són ne-
cessaris per a la xemeneia? Per 
al seu tractament diari, per al 
seu manteniment, per a la re-
tirada de residu, per a l’emma-
gatzematge del combustible… 
Tot aquest conjunt d’elements 
necessaris hauran de roman-
dre en el mateix espai, ja que 
aquests objectes són comple-
mentaris a la xemeneia.
11. Quina empresa ens ho pot 
realitzar? Tant important és 
la xemeneia que s’escull com 
l’empresa que es triï per a que 
realitzi la instal·lació i poste-
rior manteniment d’aquesta. 
S’ha de triar a algú en qui con-
fiem, que tingui un aval d’anys 
d’experiència, i un gran equip 

de  professionals per a assegu-
rar-te l’ús òptim de la xemene-
ia.
Una vegada hem respost a 
aquestes preguntes serem 
capaços de donar amb la so-
lució perfecta per a escalfar la 
nostra llar. 
I des de Llarsfoc t’oferim tro-
bar la millor solució, som una 
empresa amb més de 20 anys 
d’experiència situada a Òde-
na dedicada a la venda i ins-
tal·lació de xemeneies, estufes, 
llars, inserits, barbacoes i tot 
tipus de productes dedicats a 
la calor de la llar. Podem as-
sessorar-te per al que necessi-
tis, i posem els nostres profes-
sionals a la teva disposició per 
a que puguis fer la teva ins-
tal·lació realitat, hi ha milers 
de combinacions i segur que 
trobem la que millor s’adapta 
a les teves possibilitats.

Com seleccionar la xemeneia

PREPARA’T 
PER A L’HIVERN

Ampli catàleg amb 
les millors marques 
del mercat

T. 659329445
Avinguda Manresa, 119

08711 Òdena /Barcelona/

visita’ns
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Finestres de PVC i alu-
mini
Tot i que aquest tipus 

de finestres no necessiten un 
manteniment especial, sí que 
cal cuidar-les adequadament, 
seguint uns senzills passos: 
Si encara en portés, retiri el 
film que protegeix els perfils 
abans de tres mesos. La seva 
finalitat és protegir-lo d’es-
garrapades i cops durant el 
transport i manipulació de 
les finestres. Si es deixa posat, 
amb el temps es cristal·litzarà 
i serà difícil la seva elimina-
ció. Netegeu el marc i la fulla 
amb un drap, aigua i sabó. No 
utilitzeu fregall ni productes 
agressius o que continguin 
dissolvents.
També es poden utilitzar pro-
ductes específics per a la ne-
teja dels perfils (consulteu el 
fabricant del marc). Els vidres 
es netegen perfectament amb 
aigua tèbia i sabó. També es 
pot fer ús de productes espe-
cífics per a vidres. No utilit-
zeu mai fregall ja que podria 
ratllar la superfície. És reco-
manable greixar la ferramen-
ta almenys un cop l’any amb 
oli adequat per prevenir el 
deteriorament dels mecanis-
mes de tancament. En cas de 
fulles corredisses és impor-
tant tenir cura regularment 
la neteja dels rails. Es poden 
netejar igual que els marcs i 
vidres.

Finestres de fusta
Les finestres de fusta s’es-
patllen amb el pas del temps 
per culpa de la pluja i el sol. 
Aquests agents externs fan 
que la fusta es contregui i 
s’expandeixi, convertint-se 
així en un dels principals pro-

blemes. A més, la humitat i 
els paràsits com el corc fan 
acte de presència per acabar 
de debilitar-les.
El seu manteniment passa 
per protegir-les de les incle-
mències i assegurar-ne l’es-
tanquitat.

La pintura i el vernís ajuda-
ran a mantenir la finestra 
dels agents externs. Per això, 
cal intentar aplicar una capa 
d’aquests productes amb re-
lativa freqüència (un cop a 
l’any). És important fer-ho 
abans que es produeixi qual-
sevol tipus d’imperfecció.
Preparació de la superfície
Una correcta preparació és 
essencial. El producte d’aca-
bat, durarà més si la superfí-
cie està preparada adequada-
ment. Per això cal saber com 
s’ha de tractar cada superfí-
cie.
Pintura fortament adherida
- Netejar la superfície amb 

una solució detergent o nete-
jadora registrats.
- Raspar amb una llima humi-
da per donar-li una bona su-
perfície. Raspeu i poliu qual-
sevol petita zona que tingui 
pèrdua o defectes de pintura 
fins arribar al suport, i aplicar 

una imprimació. No cal treu-
re la pintura que estigui ben 
adherida i que estigui lliure 
de defectes o que només esti-
gui lleugerament espellofada.
Pintura deteriorada o espe-
llofada
- Treure la pintura deteriora-
da el que sigui possible.
- Concentrar-se en les zones 
vulnerables, per exemple zo-
nes d’ampits i estries de les 
finestres, i en les parts que 
donen a façana sud en gene-
ral
- Netejar superfícies molt de-
gradades amb abrasius.
Fusta degradada per les incle-
mències atmosfèriques

- Polir, raspar o raspallar la 
superfície per eliminar la fus-
ta degradada. Una correcta 
preparació és imprescindible 
ja que la superfície de fusta 
no pot sostenir la pintura.
Fusta atacada per fongs
- Comprovar la fusta per esta-

blir el grau de putrefacció
- Eliminar els trossos deterio-
rats i tractar el cèrcol o marc 
amb protectors. Prestar espe-
cial atenció a les unions infe-
riors.
- Injectar a pressió el protec-
tor. Es poden aplicar tracta-
ments protectors mitjançant 
brotxa, però són menys efec-
tius.
- Deixar que el solvent s’eva-
pori, després reconstruir amb 
farcit o amb un sistema repa-
rador de la fusta.
La fusteria que presenta una 
petita putrefacció sovint es 
pot reparar, però convé avi-
sar a l’especialista si el dany 

Tinguem cura del manteniment de les finestres 
per assegurar-nos un bon aïllament

és gran.
Exsudació de resina (nusos)
- Polir o raspar la superfície 
per treure la resina endurida.
- Tractar la zona afectada 
amb un segellador tradicio-
nal de nusos o un imprima-
dor d’alumini en làmines.
Aquest problema és més visi-
ble amb colors foscos, perquè 
aquests provoquen tempera-
tures més altes a la fusta.
Acabat
- Intentar pintar la fusta de 
exterior quan el temps sigui 
càlid i sec, seguint la trajec-
tòria del sol. Deixar que les 
superfícies humides s’asse-
quin abans de pintar.
- Amb fred o en condicions 
de humitat, s’han d’utilitzar 
pintures en base aquosa, són 
més tolerants amb les con-
dicions climàtiques durant 
l’aplicació i són més aconse-
llables per al seu ús a l’hivern.
- utilitzar recobriments es-
pecíficament formulats per 
ús exterior ja que tenen una 
bona adhesió sota una àmplia 
gamma de condicions. Moltes 
de les pintures microporoses 
funcionen bé.
- Les pintures en base aquosa 
són generalment menys dura-
bles que les pintures amb res-
ines alquídiques a dissolvent 
orgànic. Haurien durar com a 
mínim cinc anys sobre fusta 
nova, però menys en capes de 
manteniment.
Ferramenta
A l’igual que les finestres de 
PVC i d’alumini, la ferra-
menta de les de fusta també 
és recomanable greixar-la al-
menys un cop l’any amb oli 
adequat per prevenir el dete-
riorament dels mecanismes 
de tancament.

instal·lacions Seuba
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Amb l’arribada del fred es dis-
paren els consums de tots els 
elements domèstics, per una 
banda consums domèstics 
habituals i comuns durant tot 
l’any, augmentant despeses 
d’il·luminació i pel fet de que 
a l’Hivern estem més temps a 
casa que a l’estiu.
Per altre banda a moltes llars 
augmenta consums de gas, ja 
que molts sistemes de calefac-
ció depenen d’aquest combus-
tible. Tot això ho sumem als 
habituals consums d’aigua, la 
qual també escalfem mitjan-
çant l’anterior anomenat gas.
Tota aquesta diversificació de 
subministres produeix una 
diversificació de factures, 
això per tant comporta per a 
cada factura, uns mínims que 
s’han de pagar, impostos apli-
cats i manteniment i lloguer 
d’equips que també apliquen 
en cada rebut. Per tant tenim  
com a mínim amb les condi-
cions majoritàries 3 rebuts de 
subministraments que podrí-
em reduir a 2.
La possibilitat que ens donen 
les noves tecnologies d’alta 
eficiència es que podem tenir 
tots els elements de consum 
alimentats elèctricament, i per 
tant reduir subministraments 
i despeses.
Al punt on ens condueix tot 
això es a agrupar consums de 
manera elèctrica, i reduir el 
cost elèctric el màxim possi-
ble. Quina es la electricitat més 
barata que hi ha actualment al 
mercat? La provinent del sol i 
de l’aire, a nivell domèstic la 
provinent del sol, mitjançant 
l’autoconsum elèctric, amb un 
cost de 0 € el Kw, cap elèctrica 
et podrà oferir millor preu que 
el que podràs tindre generant 
la teva pròpia electricitat.
Sistemes elèctrics molt efici-

ents aplicats a temporada de 
fred, podem trobar-nos actu-
alment amb l’aerotèrmia apli-
cades a sistemes de baixa tem-
peratura com radiadors, terres 
radiants, fan coils o ACS (ai-
gua calenta sanitària), i siste-
mes de fototèrmia per ACS.
L’aerotèrmia és bàsicament 
una tecnologia que utilit-
za aproximadament un 70% 
d’energia de l’aire i un 30% 
d’energia elèctrica per a cli-
matitzar els espais. Són vàli-
des tant per a estiu com per a 
hivern (aire condicionat i ca-
lefacció), és considerada com 
una font d’energia neta i alta-
ment eficient. Les bombes de 
calor amb aerotèrmia presen-
ten un rendiment altíssim, per 
cada kW/h d electricitat que es 
consumeix amb aquesta mena 
d’equips es poden generar 4 o 
5 kW/h tèrmics.

Els sistemes d’aerotèrmia es 
poden aplicar a terres radiants, 
gràcies a la innovació quant a 
materials i mètodes d’instal·la-
ció han retornat protagonisme 
a aquest sistema. L’aerotèrmia 
escalfa l’aigua fins als 55 °C pel 
que, a priori, un dels sistemes 
amb els quals millor funciona 
és el terra radiant; un sistema 
que ens pot proporcionar un 
elevat nivell de confort tèrmic 
en relació amb les nostres ne-
cessitats de calefacció, però, és 
el que requerirà una major in-
versió econòmica per a la seva 
instal·lació.
Un Fan coil també anomenat 
ventilo-convector és un equip 
que consta d’un ventilador, 
un bescanviador de calor i 
un filtre que, en combinació 
amb sistemes com la aerotèr-
mia, pot funcionar escalfant 
o refrescant l’ambient. Els fan 

coils se solen utilitzar en sis-
temes de climatització per 
aigua i presenten un disseny 
molt compacte pel que no 
ocupen massa espai i són una 
alternativa a tenir en compte 
tant en projectes de climatit-
zació residencial com en co-
merços.
Finalment la fototèrmia, bà-
sicament generar ACS (Aigua 
Calenta Sanitaria) amb ener-
gia fotovoltaica. La diferencia 
amb les plaques tèrmiques 
convencionals, és que en el 
cas de la fototèrmia emprem 
l’electricitat generada pels 
mòduls fotovoltaics per a es-
calfar l’aigua en un acumu-
lador d’aigua convencional 
mitjançant una resistència 
elèctrica. Es un sistema sen-
zill, que ocupa poc espai, te 
un manteniment molt Baix 
i els mòduls solars utilitzats 

en fototèrmia transformen la 
radiació solar de forma més 
eficient que els tèrmics. A 
més es una manera ideal de 
aprofitar els excedents de la 
fotovoltaica.
Tenim aquí doncs tres ele-
ments que poden ser alimen-
tats elèctricament amb fotovol-
taica, per tant amb un consum 
0,  i que son totalment ecolò-
gics i eficients. Aquests equips 
ens poden proporcionar els 
elements més importants per 
combatre el fred: ACS i cale-
facció mitjançant una energia 
elèctrica i la podem auto ge-
nerar a casa nostra, o al nostre 
local. Cal ara doncs començar 
a donar passes cap al autocon-
sum energètic i a donar pas a 
les noves tecnologies d’eficièn-
cia energètica, generació foto-
voltaica i acumulació elèctrica 
mitjançant bateries.

Arriba el fred, aprofitem el sol
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Terra radiant, una fantàstica sensació de confort
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls sistemes de climatit-
zació per terra radiant 
basen el seu funciona-

ment en una xarxa de canona-
da plàstica que, instal·lada sota 
el paviment i d’una capa de 
morter, fa circular aigua calen-
ta -o freda- per tota la superfí-
cie, la qual cosa provoca que la 
calor o el fred s’irradiï des del 
terra. En el cas de la calefacció, 
això fa que la temperatura de 
l’aire a l’alçada dels peus sigui 
una mica superior a la tempe-
ratura de l’aire a l’alçada del cap, 
millorant el confort.
La calefacció per terra radiant 
és un sistema que encara es 
considera innovador al nostre 
país -encara que porta ja anys 
usant-se- i la instal·lació com-
porta nombrosos avantatges 
encara que com tot, també al-
guns inconvenients. 

Avantatges  
Elevat Rendiment
Gràcies al fet que els circuits 
que transporten l’aigua són 
molt prims, d’entre 6 i 10 mm, 
el cabal a moure és mínim. La 
quantitat d’energia necessària 
per a escalfar o refredar-també 
ho serà, i sobre les temperatu-
res a les quals opera són baixes 
(entre 30 i 45 graus), per això és 
un sistema molt eficient.
Baix consum
Com hem comentat, els siste-
mes de terra radiant funcionen 
amb un circuit d’aigua a baixa 

temperatura (30-45º) enfront 
dels sistemes tradicionals que 
necessiten majors tempera-
tures d’impulsió (80-85º). Al 
tractar-se d’un sistema de baixa 
temperatura, s’aconsegueixen 
grans estalvis combinant-ho 
amb sistemes de generació de 
calor eficients com l’aerotèrmia, 
la geotèrmia, calderes de baixa 
temperatura o condensació, i 
energia solar tèrmica. Per això, 
l’ús de sòl radiant consumeix 
entre un 10% i un 20% menys 
en relació a altres sistemes de 
calefacció convencional.
Ús d’energies renovables
Al tractar-se de el sistema de 
calefacció que empra la tempe-
ratura d’impulsió d’aigua més 
baixa (entre 30 i 45º) general-
ment utilitza per al seu funci-
onament fonts d’energia reno-
vables, com són l’aerotèrmia 
o la geotèrmia a través de la 
bomba de calor o l’energia so-
lar tèrmica a través de sistemes 
híbrids. Això el converteix en 
un dels sistemes de calefacció 
més respectuosos amb el medi 
ambient.
Deixa l’espai lliure
A l’estar instal·lat el sistema sota 
terra o després parets i sostres, 
ens oblidem de col·locar ele-
ments a les parets com radi-
adors o convectors. Tan sols 
s’haurà de tenir en compte la 
col·locació d’un armari per als 
col·lectors hidràulics (similar a 
un armari de llums) a la paret. 
L’espai habitable queda d’aques-
ta forma totalment lliure i serè 

deixant total llibertat per al dis-
seny d’interiors.
Opció de refredament
A principis dels noranta va apa-
rèixer al mercat l’aplicació de 
sistemes de superfícies radiants 
com a sistemes de refredament, 
que consisteixen en fer circular 
aigua freda per les canonades 
embotides. La possibilitat d’uti-
litzar la mateixa xarxa de cano-
nades dins el paviment per a 
calefacció i refrigeració radiant 
fa que aquest sistema de clima-
tització sigui cada vegada més 
interessant.
Sensació de confort
La temperatura de l’aire proper 
a terra serà lleugerament supe-
rior a la temperatura de l’aire 
a l’alçada del cap. I la calor es 
reparteix de manera uniforme 
per tota la casa, i no s’acumula 
en zones puntuals com en els 
radiadors o al sostre en el cas 
de sistemes per aire. Al no pro-

duir corrents d’aire es redueix 
la pols, no produeix sequedat 
i la baixa humitat aconsegueix 
evitar l’aparició d’àcars.

Inconvenients  
No obstant això, com en tots 
els sistemes, també hi ha una 
sèrie d’inconvenients a tenir en 
compte.
Preu  
La instal·lació d’un sistema de 
sòl radiant sol requerir una 
inversió econòmica superior 
a la que requereixen altres sis-
temes, encara que l’objectiu ha 
de ser el d’amortitzar aquesta 
inversió en un termini raona-
ble.
El preu mitjà de terra radiant 
per m2 pot estar en els 50 euros 
/ m2, sense incloure el preu del 
morter. En la instal·lació de sòl 
radiant en un habitatge d’uns 
100m2 el preu pot quedar al 
voltant de 6.000 i 7.000 €.

Sistema d’alta inèrcia
Són sistemes que presenten 
una elevada inèrcia tèrmica ja 
que es tracta d’escalfar o re-
fredar la massa que es troba 
sobre la superfície, pel que la 
seva aplicació és convenient 
en aquells espais en què la seva 
utilització es faci de forma con-
tinuada. A més, aquest sistema 
no s’adapta bé als canvis brus-
cos de temperatura exterior a 
causa de el temps que triga a 
escalfar-se i / o refredar-tota 
la instal·lació. Aquesta caracte-
rística que pot ser un avantatge 
per a llocs d’ús continu, suposa 
un desavantatge per a llocs en 
els quals es preveu apagar i en-
cendre la caldera cada dia.
Un sistema nou?
La novetat del sistema tam-
bé crea cert escepticisme cap 
a ell. Un sistema de què no es 
tenen referències properes i no 
s’ha pogut contrastar perso-
nalment el seu funcionament, 
provoca incertesa.
Sòl refrescant, millor en zones 
d’humitat baixa
En aplicacions de sòl refres-
cant, una de les pegues que 
pot tenir és la condensació. 
Aquest tipus d’instal·lacions 
són més adequades en zones 
geogràfiques en què la humi-
tat de l’aire sigui baixa, bé per 
les condicions ambientals de la 
situació geogràfica de l’edifici, 
bé perquè la càrrega latent dels 
locals sigui petita. D’aquesta 
manera s’evita la condensa-
ció en aquells moments en 
què el sistema necessiti asso-
lir temperatures prou baixes 
com per dissipar les càrre-
gues tèrmiques del local.

Instal·lacions
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U na bomba de calor és 
senzillament un apa-
rell el funcionament 

es basa en la termodinàmica. 
La tasca principal d’una bom-
ba de calor és la de transportar 
energia processada en forma 
de calor d’algun ambient, bé 
sigui sòl, aire o aigua a un altre 
lloc. Aquest procés es genera a 
través de el canvi d’estat de gas 
a líquid d’un fluid refrigerant 
per mitjà de la temperatu-
ra ambient i amb ajuda d’un 
compressor.
Un dels punts més importants 
d’una bomba de calor i una de 
les coses que més atractiva li 
fa és, que les bombes de calor 
tenen la capacitat de captu-
rar energia de fonts comple-
tament externes i de forma 
gratuïta. Gràcies a aquesta 
informació, fa que sigui un 
equip que multiplica la po-
tència elèctrica d’accionament 
del compressor, transportant 
calor útil de forma altament 
eficient.
Per general, les bombes de 
calor s’utilitzen en l’actualitat 
en equips de climatització, en 
molt dels casos per escalfar ai-
gua sanitària o transportar ca-
lor. Però també hem de desta-
car que existeixen bombes de 
calor que funcionen de forma 
contrària, és a dir, que apor-
ten fred en comptes de calor. 
En aquest cas es tracta d’una 
bomba de calor reversible.
Un gran avantatge de les bom-
bes de calor està basada en la 
seva capacitat de subministrar 
més energia útil (convertint-la 
en calor) i és utilitzada en for-
ma elèctrica. El que genera 
fins a un 70% d’estalvi en com-
paració amb altres sistemes 
que utilitzen electricitat, gas o 
gasoil. Però també cal destacar 

que la utilització de les matei-
xes ajuden molt a el medi am-
bient, ja que generen menys 
quantitat de CO2 i això les 
converteix en equips atractius 
pel que fa a la cura de l’entorn.
 
Com funciona una bomba de 
calor?
Un exemple d’una bomba de 
calor és l’aire condicionat. 
Aquí es transfereix la calor de 
l’interior de el sistema de cli-
matització fent que redueixi la 
temperatura cap a l’exterior, i 
d’aquesta manera s’augmenta 
la temperatura de les habita-
cions o de les estades. En el 
cas d’una bomba de calor per 
a l’escalfament d’aigua sanità-
ria, el seu funcionament és si-
milar: el gas absorbeix la calor 
de l’aire que es troba en l’am-
bient i posteriorment és cedit 
a l’acumulador d’aigua a través 
d’un condensador. El funcio-
nament d’una bomba de calor 
aquesta basada en els principis 
de la termodinàmica.

Aplicacions de les
bombes de calor
Les bombes de calor tenen 
diferents tipus d’aplicacions, 
però no obstant això les prin-
cipals són la climatitzacions 
dels habitatges, hotels, locals 
comercials, entre d’altres. Tot 
això depèn de l’entorn i les ne-
cessitats que tinguin els usua-
ris. 
Però també és utilitzada en al-
tres casos, com l’escalfament 
de les piscines, al sector in-
dustrial. L’escalfament d’aigua 
en bugaderies o en la neteja 
d’alguns processos d’assecat 
com els de el tabac, la fusta o 
els embotits. Aquesta clar que 
les bombes de calor són netes, 
còmodes i molt eficients, però 
és molt important conèixer les 
característiques de la instal·la-

ció i d’aquesta manera selecci-
ona l’equip idoni que s’adapta 
a cadascuna de les èpoques de 
l’any.

Tipus de bombes de calor
Bomba de calor aigua-aigua: 
la calor és pres en aquest sis-
tema d’un circuit d’aigua que 
es troba en contacte amb un 
element que s’encarrega de 
proporcionar-li el calor (capa 
freàtica, la terra) i és transferit 
a un altre circuit.
Bomba calor aire-aire: és un 
sistema bastant senzill ja que 
utilitza la calor directament 
de l’aire que serà transferit de 
manera directa a l’aire de l’es-
tada o local que requereixi es-
calfar-se.
Bomba de calor geotèrmica 
(terra-aigua): aquest tipus de 
bombes de calor obté l’energia 
de el terreny a través d’un fluid 
caloportador que absorbeix la 
calor de terra i el transmet al 
circuit frigorífic de la bomba.
Bomba de calor aire-aigua: en 
aquest tipus de sistema, la ca-
lor és pres directament de l’ai-
re i posteriorment transferit a 
un circuit d’aigua que s’encar-
rega d’abastir un sòl / sostre 

radiant / refrescant, radiadors, 
ventiloconvectors o aeroter-
mos, o per a la calefacció de 
piscines.

Components
Una bomba de calor està com-
posta bàsicament de dues 
parts, el grup bomba de calor 
que es troba situat a la part 
superior i d’un dipòsit d’acu-
mulació que es troba situat a 
la part inferior. La bomba de 
calor aprofita l’energia que es 
produeix en els canvis d’estat 
del fluid, que al seu torn pas-
sa per un circuit tancat i que 
consta del següent: compres-
sor, condensador, vàlvula d’ex-
pansió i evaporador.
Són molts els sistemes que 
existeixen per proporcionar 
calor a un habitatge en els 
mesos d’hivern. En aquest 
cas, una bomba de calor, pot 
resultar una opció perfecta 
per a aquells habitatges que es 
troben situades en zones on el 
fred no és excessiu.

Avantatges
Instal·lació
- Instal·lació senzilla per a ha-
bitatges.

Baix consum
- Funcionen amb un compres-
sor que consumeix electricitat 
per transportar la calor, no per 
generar-lo.
- Es defineixen per una gran 
eficiència energètica, ja que 
per cada Kw que consumeixen 
es transfereix d’2kW a 4 kw de 
calor.
Reversibles
- Es poden fer servir alhora 
com aparells d’aire condicio-
nat a l’època estival.
- Un sistema amb tecnologia 
inverter augmentarà l’eficièn-
cia.
Contaminen menys
- Al consumir molt menys 
energia a diferència d’una cal-
dera o calefactor.
- Tampoc emeten diòxid de 
carbó a l’ambient.

Inconvenients
Per contra, la gran desavantat-
ge o inconvenient de les bom-
bes de calor és que són només 
vàlides per a aquelles regions 
o zones on la temperatura no 
baixa massa, ja que les matei-
xes no escalfen massa i caldria 
optar per un sistema diferent. 
Aquest sistema és força utilit-
zat en l’actualitat a Espanya. 
El seu ús és molt variat, però 
principalment és utilitzada en 
habitatges en què es requereixi 
de calefacció però que es tro-
ben en zones no molt fredes.
També és utilitzada per a la ca-
lefacció de l’aigua i freqüent-
ment en cadenes hoteleres.
És un sistema que ofereix 
molts avantatges i que con-
tamina realment poc. Però 
l’avantatge principal i una de 
les raons de la seva gran po-
pularitat és, el baix consum 
d’electricitat de la seva com-
pressor. A Espanya les bombes 
de calor s’utilitzen des de fa un 
parell de dècades.

La bomba de calor, una proposta amb molta capacitat i estalvi
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Calefacció amb pellets, avantatges i inconvenients
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls pèl·lets, uns petits 
cilindres produïts amb 
excedents de fusta, són 

un combustible més ecològic i 
econòmic que el gasoil, el gas 
o l’electricitat. En altres països, 
especialment del nord d’Euro-
pa, s’utilitzen de forma comu-
na des de fa dècades, mentre 
que a Espanya han començat 
a emprar-se en els últims anys. 
No obstant això, abans d’ins-
tal·lar una estufa o una calde-
ra d’aquest tipus de biomassa, 
convé estudiar bé si s’adapta a 
les nostres necessitats i pressu-
post. Aquest article explica els 
avantatges i inconvenients de 
la calefacció amb pèl·lets.

Avantatges
Els pèl·lets s’elaboren amb dei-
xalles de fusta com les serra-
dures, els encenalls o les este-
lles dels arbres. Procedents de 
l’agricultura o residus indus-
trials o municipals, es conglo-
meren a alta pressió i se’ls dona 
forma de petits cilindres. La 
seva principal particularitat és 
l’alt poder calorífic que tenen, 
per la qual cosa s’empren com 
a combustible de sistemes de 
calefacció. Els avantatges dels 
pèl·lets en aquest sentit són 
diverses:
Són més ecològics que els 
combustibles fòssils. La fusta 
és un recurs natural renova-
ble, sempre que es gestioni i 
consuma de forma sostenible. 

Utilitzat de manera òptima, les 
seves emissions de diòxid de 
carboni (CO2), principal gas 
implicat en el canvi climàtic, 
són gairebé nul·les. No conté 
sofre, per la qual cosa s’eviten 
problemes de pluja àcida. La 
fabricació de pèl·lets suposa 
la reutilització dels excedents 
de fusta que d’una altra forma 
es malgastarien i que en els 
boscos són un perill perquè 
poden propiciar incendis fo-
restals. Les cendres provinents 
de la seva combustió es poden 
reutilitzar com a abonament 
mitjançant compostatge.
Són més barats i segurs que 
els combustibles fòssils. En-
cara que en els últims anys el 
seu preu a Espanya ha pujat 
perquè la producció no ha 
crescut al ritme de l’augment 
de la demanda, el seu cost és 
encara menor que el del gas, el 
gasoil o l’electricitat. En funció 
de factors com el consum o el 
tipus de sistema, es poden es-
talviar importants quantitats 
de diners a l’any. A més, no té 
risc d’explosió i no produeix 
males olors.
Redueixen la dependència 
energètica cap a l’exterior. 
Espanya necessita importar 
un 80% de l’energia que con-
sumeix, en la seva majoria 
petroli i gas natural. En em-
prar energies renovables au-
tòctones, com els pèl·lets, la 
balança comercial es ressent 
menys. Segons dades de l’As-
sociació Espanyola de Valorit-

zació Energètica de la Biomas-
sa (Avebiom), amb l’ús de 10 
milions de tones de biomassa, 
s’evita la importació de 20 mi-
lions de barrils de petroli per 
valor de mes d’1.000 milions 
d’euros/any.
Contribueixen a generar ocu-
pació local. La indústria de la 
fusta propera al consumidor 
es beneficia, igual que tot el 
sector generat al seu al voltant, 
des del transport als fabricants 
de calderes o estufes especí-
fiques per a aquest material. 
Segons dades d’Avebiom, a 
Espanya s’ha passat de quatre 
fàbriques en 2011 a una quin-
zena en l’actualitat, i entre 50 i 
60 distribuïdors. El seu presi-
dent, Javier Díaz, assegura que 
el sector de la biomassa, en 
el qual s’inclouen els pèl·lets, 
crea “135 llocs de treball di-
rectes per cada 10.000 habi-

tants, enfront de nou amb pe-
troli i gas natural. A Espanya 
es podrien produir 594.000 
llocs de treball directes amb la 
bioenergia”.
Poden ser polivalents. Es tro-
ben sistemes que, a més d’es-
calfar un habitatge o una ha-
bitació, escalfen l’aigua, com 
amb els acumuladors d’aigua 
calenta sanitària (ACS), o ser-
veixen per cuinar, com les ter-
mocuines.

Inconvenients
Abans si es fes amb un siste-
ma de calefacció amb pèl·lets, 
convé conèixer també els seus 
desavantatges. Aquests siste-
mes són en general més cars 
que els convencionals, de 
manera que caldrà tenir-ho 
en compte per amortitzar la 
inversió. En funció de factors 
com la tecnologia o el siste-

ma utilitzat, des d’una estufa 
individual fins a una calde-
ra de condensació, els preus 
poden oscil·lar entre els 400 
i els 18.000 euros.
Així mateix, requereixen un 
major espai i atenció. Les cal-
deres de pèl·lets són menys 
compactes que les de gasoil o 
gas, però sobretot, cal pensar 
el lloc on s’emmagatzemaran 
els pèl·lets, per no quedar-se 
curts, guardar-los en males 
condicions o gastar més del 
necessari. Aquestes calderes 
han d’instal·lar-se amb una 
sortida de fums.
Per obtenir un bon rendi-
ment i evitar problemes, les 
calderes de pèl·lets neces-
siten en general un major 
manteniment, sobretot de 
neteja de les cendres, si bé 
hi ha models automàtics que 
faciliten la tasca.

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2020 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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Els emissors realitzen 
una despesa menor que 
altres sistemes de ca-

lefacció elèctrica per la seva 
inèrcia tèrmica, és a dir, per-
què són eficients al mantenir 
la calor durant més temps que 
els sistemes elèctrics conven-
cionals. A més, necessiten un 
30% menys de potència, i per 
tant, de consum.

Com triar emissors tèrmics
Els emissors tèrmics són pro-
gramables. Habitualment el 
material amb què es fabriquen 
és alumini ja que el radiador 
ha de ser un bon conductor 
tèrmic i aquest material té 
un factor de transmissió de la 
calor molt elevat (transmet el 
100% l’energia generada).
Per què escollir un emissor 
tèrmic? Els seus diferents usos
Els emissors tèrmics, a l’uti-
litzar energia elèctrica, funci-
onen de forma neta. A més, 
com tenen una gran capaci-
tat de conservació de la calor 
permeten ajustar el consum. 
Cada emissor es pot configu-
rar de manera independent 
en cada estada, ja que són 
programables, així és possible 
regular la temperatura i pro-
gramar l’horari a cada zona de 
la casa de forma separada, ja 
que no és un sistema de cale-
facció central. Per això, poden 
ser una solució per a col·locar 
en aquells llocs que no tenen 
calefacció com, per exemple, 
banys i cuines.
També poden servir com un 
complement en habitatges que 
necessiten un reforç de cale-
facció, com blocs de pisos amb 
sistema centralitzat en què 
l’hora d’encesa i apagada de la 
calefacció no sempre coinci-
deix amb les teves necessitats 

concretes.
Això no obstant, com a siste-
ma de calefacció integral, són 
recomanables per a habitatges 
de mida mitjana i amb neces-
sitats de calefacció moderades, 
per a aquelles que disposen 
d’un aïllament tèrmic òptim 
o per a les que estan situades 
en zones geogràfiques de fred 
moderat. En superfícies més 
àmplies es recomana combi-
nar aquests emissors amb al-
tres sistemes de calefacció.

Avantatges d’apostar 
per emissors tèrmics
Fàcil instal·lació: es col·loquen 
sobre uns suports cargolats 
a la paret i es connecten a la 
xarxa elèctrica.
És un sistema de calefacció 
que no resseca l’ambient ni ge-
nera fums, gasos ni olors.
Confort: és una calor net. 
Amb els emissors termoelèc-
trics no hi ha flama i s’integren 
bé en l’ambient. El mètode de 
radiació, que calenta l’aire, que 
fan servir aquests emissors és 
més confortable que el de con-
venció (exemple: un radiador 
tradicional).
Eficiència: inclouen un pro-
gramador amb el que els pots 
utilitzar segons la teva con-
veniència perquè es posi en 
marxa a determinades hores 
del dia, per encendre’l unes 
hores concretes i així consu-
mir només en funció de la 
temperatura escollida i durant 
les hores programades. Amb 
l’ús d’un cronotermòstat es 
poden realitzar programaci-
ons personalitzades per a cada 
dia de la setmana.

Tipus d’emissors tèrmics
Els emissors termoelèctrics es 
classifiquen en tres tipus:
Els secs: escalfen uns panells 
interns (normalment de mica) 

que acumulen la calor; pro-
porcionen calor a l’instant ja 
que s’escalfen de forma ràpida. 
El normal és que aquest tipus 
d’emissors tinguin una inèrcia 
tèrmica mitjana (mantenen la 
calor) d’una hora, és a dir, que 
estan emetent la calor durant 
aquest temps. Si necessites 
calor durant un temps més 
prolongat és millor que optis 
per un dels altres tipus. Ideals 
per a habitacions que hagis es-
calfar ràpidament i durant un 
temps concret.
Els de fluid: compten amb un 
líquid intern (fluid caloporta-
dor) que circula per l’emissor i 
el calent de manera més uni-
forme. Aquest tipus d’emissor 
escalfa de manera més lenta 
que l’emissor sec, però té una 
inèrcia tèrmica (mantenen la 
calor) més llarga que pot arri-
bar fins a les 4 hores. Són ide-
als per a un ús continu d’entre 
5 i 8 hores a el dia i apropiats 
per a instal·lacions completes.
Els ceràmics: són els emissors 
que més tarden a arribar a la 
temperatura màxima, però 
també són els que mantenen 
la calor durant més temps per-
què la seva inèrcia tèrmica és 
la més elevada. Es recomana 
per a ús continu de més de 8 

hores a el dia i per a qualsevol 
tipus d’instal·lació.

Factors a tenir en compte en 
la selecció d’emissors tèrmics
Per triar un emissor el primer 
que deus tenir en compte és 
la potència. Calcula entre 80 
i 100 watts per metre quadrat 
de l’habitació a escalfar. Per 
exemple, per a una habitació 
de 10 metres quadrats necessi-
taràs un emissor de 1000 watts 
de potència. A partir de 15 
metres quadrats necessitaràs 
dos o més emissors que sumin 
la potència total que es neces-
sita, per així repartir millor la 
calor.
En segon lloc pensa quant de 
temps ho vas a tenir en funci-
onament.
- Si vas a engegar menys d’una 
hora a el dia: opta per un es-
calfament ràpid com l’emissor 
sec.
- Si vas a tenir-ho connectat 
entre 5 i 8 hores a el dia: és 
millor optar per un emissor 
de fluid. S’escalfa abans però 
acumula menys calor que un 
ceràmic.
- Si ho vas a tenir encès més 
de 8 hores a el dia: és preferi-
ble optar per un emissor cerà-
mic que triga més a arribar a 

la temperatura desitjada però 
després té una major inèr-
cia tèrmica amb la qual cosa 
s’aprofita millor el seu funcio-
nament.
També has de triar el nombre 
d’elements d’alumini. Les me-
sures (tant l’ample com l’alt) 
han de ser les adequades per 
ajustar l’emissor a l’espai de la 
casa.
Igualment és important l’aïlla-
ment de l’estada. Si disposes 
d’un bon aïllant en parets, sos-
tre i finestres, et caldrà menys 
potència calorífica per escalfar 
el teu habitatge. En canvi, si 
no disposes de l’aïllament ade-
quat, et costarà més caldejar 
les estances.
La temperatura de la zona 
geogràfica en què vius tam-
bé influeix a l’hora de triar la 
potència. Si és un clima fred 
hauràs emprar més potència 
per arribar a una temperatura 
confortable.
Finalment, no has d’oblidar 
un extra molt útil com és la 
possibilitat de programació 
per adaptar-se a totes les teves 
necessitats. Fins i tot hi ha al-
guns emissors que incorporen 
mesurador de consum.

Consells pràctics
Et recomanem que no cobrei-
xis l’emissor ni el facis servir 
per estendre la roba per no 
perdre eficiència.
Així mateix, apaga l’emissor a 
la nit i programa’l només du-
rant les hores que els vagis a 
necessitar realment i sempre 
un grau per sota de la tempera-
tura desitjada. No sobrepassis 
els 21 graus.
Pel que fa a la neteja n’hi ha 
prou amb passar un drap hu-
mitejat en aigua sabonosa. A 
més, hi ha models que estan 
preparats per evitar que la pa-
ret es taqui a l’escalfar-se la pols 
que s’acumula entre tots dos.

Els emissors tèrmics, la calefacció de moda

Distrïbuidors
o�cials

Certi�cacions
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L es xemeneies i estufes 
de bioetanol són cada 
vegada més populars, 

ja que constitueixen un bonic 
element decoratiu per escalfar 
una habitació i són més fàcils 
d’instal·lar i més netes que les 
convencionals de llenya. Ara 
bé, el preu del biocombusti-
ble que empra, també conegut 
com bioalcohol, encareix el 
seu ús habitual. Aquest article 
assenyala els avantatges i des-
avantatges de les xemeneies 
i estufes de bioetanol i quant 
costa adquirir una i el seu 
combustible.

Avantatges de les xemeneies i 
estufes de bioetanol
Les xemeneies i estufes de 
bioetanol utilitzen aquest bi-
ocombustible, també conegut 
com bioalcohol, per donar 
calor. Una dels seus principals 
avantatges és que “no neces-
siten sortida de fums, per la 
qual cosa la seva instal·lació 
és molt més senzilla, sense ne-
cessitat d’obrir forats ni sorti-
des a l’exterior. 
El combustible és més net que 
la llenya, no emet fums ni pro-
dueix sutge ni brutícia. Al no 
produir fum, no es perd calor, 
que es queda a l’habitació”, ex-
plica Idoia Arnabat, editora de 
Caloryfrío.com, el portal sec-
torial de les instal·lacions de 
climatització.
Les xemeneies de bioetanol 
poden costar entre 30 i 2.000 
euros. Les persones que en el 
seu moment tenien una xeme-
neia antiga, però que no volen 
engegar-la pels seus inconve-
nients, poden substituir-la per 
una de bioetanol de manera 
senzilla, apunta Axel Roemer, 

Les xemeneies de bioetanol, una solució molt neta i 
cada vegada més popular

responsable d’AxRoConsult, 
que comercialitza a Espanya 
els fabricants més assentats 
del sector, procedents d’Ale-
manya o Dinamarca. Carlos 
Gutiérrez, responsable de 
Nergiza, web de divulgació 
de temes energètics, assenyala 
que el seu principal avantatge 
és l’estètica: “Si volem afegir 
un element decoratiu al nostre 
habitatge, pot ser interessant”.
Quant a la seguretat, Roemer 
assegura que des de 2006, any 
en el qual va començar a co-
mercialitzar-les, cap client seu 
ha tingut un accident. “A Es-
panya els incendis s’han incre-
mentat i s’han vist reportatges 
sobre xemeneies de bioetanol 
on surt el foc. Però es tracta 
de xemeneies barates o que no 
s’usen de la manera correcta. 
La clau està a adquirir pro-
ductes de qualitat i seguir les 
instruccions d’ús”, subratlla.

Desavantatges
Les xemeneies i estufes de bi-

oetanol tenen diversos desa-
vantatges que és convenient 
conèixer abans d’adquirir una:
Són més cares. Segons l’expert 
de Nergiza, moltes vegades 
semblen un bon recurs com 
a sistema de calefacció amb 
una inversió inicial baixa, 
però en realitat és molt car pel 
combustible: bioetanol, 0,50 
euros/kWh; electricitat (radi-
ador), 0,15 euros/kWh; i butà 
(estufa), 0,08 euros/kWh. Per 
això, Gutiérrez solament les 
recomana com a element de-
coratiu, mentre que apunta a 
les de butà com l’alternativa 
més econòmica. “Solucionaria 
molts dels casos de pobresa 
energètica“, assegura. Arnabat 
explica que utilitzar-les com a 
sistema principal de calefacció 
d’un habitatge “no és lògic, 
perquè resultaria moltíssim 
més car que qualsevol sistema 
a gas o una instal·lació d’aero-
tèrmia mitjançant bomba de 
calor. Les bioxemeneies són 
idònies com a reforç del siste-

ma de calefacció convencional 
en estades molt fredes, sent a 
més un complement decoratiu 
de gran valor”.
Olors. El bioetanol desprèn 
certa olor característica, que 
pot camuflar-se amb ambien-
tadores específics, assenyala 
Arnabat, “però en qualsevol 
cas, convé utilitzar-les en habi-
tacions que puguin ventilar-se 
després d’un ús perllongat”. El 
responsable d’AxRoConsult 
afirma que depèn de la fabri-
cació del producte: “Els de 
qualitat es cremen sense dei-
xar residus. No aconsello tirar 
additius per a l’olor, en tot caso 
posar un petit recipient amb 
aigua i tirar-li unes gotes d’es-
sències perquè amb la calor 
aromatice l’habitació”.
No tenen calor residual. L’ex-
perta de Caloryfrio.com ex-
plica que, a diferència de les 
xemeneies de llenya, les brases 
de la qual continuen emetent 
calor residual mentre s’apa-
guen, les xemeneies de bio-

etanol deixen d’emetre calor 
quan acaba la combustió, ja 
que es fabriquen amb crema-
dors d’acer. “Si volem que la 
calor s’acumuli, existeixen bi-
oxemeneies amb materials per 
a això, com a pedres o ceràmi-
ques”, afegeix.
 
Els preus
Al mercat es poden trobar 
molts tipus de xemeneies i 
estufes de bioetanol. “El seu 
preu dependrà de la seva 
grandària i del seu disseny. 
Existeixen models des dels 30 
euros fins a més de 2.000, però 
al no requerir sortida de fums, 
estalviem el cost d’obra i d’ins-
tal·lació”, puntualitza l’experta 
de Caloryfrío.com.
El responsable de l’empresa 
AxRoConsult aconsella as-
sessorar-se ben abans de 
comprar i que es tinguin en 
compte aspectes com la gran-
dària de l’habitació on anirà la 
xemeneia. Si escau, els costos 
oscil·len en funció de si són 
prefabricades, a partir d’1.500 
euros, i les que van a mesura, 
a partir de 2.500 euros.
Quant al combustible, es pot 
adquirir en molts llocs i amb 
diferents quantitats i quali-
tats. Arnabat indica que de-
pèn de les ofertes del mercat, 
però el seu import ronda els 
cinc euros el litre, i estima 
que les bioxemeneies consu-
meixen un litre cada quatre 
o cinc hores. Roemer calcu-
la que un litre pot costar uns 
tres euros i apunta un con-
sum de mig litre en una hora 
a plena potència. Així mateix, 
recomana les ampolles de tres 
litres, perquè es poden sub-
jectar amb una mà, i un bioe-
tanol amb una puresa d’entre 
el 95% i el 97%.

IGUALADA Tel. 639 594 596
www.josepaluminisividres.com
josep@josepaluminisividres.com
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A diferència dels protagonistes 
de la sèrie Joc de Trons, l’hivern 
no ens ha de fer por. L’arribada 
del fred porta molts inconve-
nients, més en aquest any tan 
convuls per raons mèdiques, 
unes bones finestres aconse-
guiran un bon estalvi energètic, 
deixar d’escoltar sorolls moles-
tos, estalviar tenir condensaci-
ons  que humitegen les finestres 
i les parets de casa nostra. Arri-
bat el moment en què decidim 
que volem canviar les finestres 
sempre tenim el dubte de quin 
material posar. Finestres de 
PVC o d’alumini, aquests són 
els dos materials  que ara per ara 
podem trobar al mercat i que 
per preu i qualitat ens donen la 
solució més òptima.
No és qüestió d’escollir un dels 
dos materials i posar-lo com 
l’únic material per fer finestres, 
sinó que ambdós materials po-
den donar bones solucions de-
penent  de què estem buscant , 
el preu, l’aïllament tèrmic, l’acús-
tic, els colors, els acabats,  totes 
són raons per poder escollir 
amb quin material ho fem.
Escollint qualsevol dels dos ma-
terials la decisió més important 
al renovar les finestres de casa 
nostra és l’elecció de l’empresa 
especialitzada i amb profes-
sionals qualificats, ja que una 
instal·lació defectuosa de les 
finestres pot portar infinitat de 
problemes com filtracions d’ai-
gua, condensacions, desquadra-
ments que eviten el tancament 
de forma correcta, etc.
Aïllament tèrmic.
Un estudi realitzat per l’IDAE 
(Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de Energía del Minis-
terio de Industria, Turismo y 
Comercio) mostra com parar el 
malbaratament energètic, arrel 
de donar la importància que te-
nen les finestres en el càlcul de 
l’eficiència energètica dels edificis.
La millora de l’aïllament tèrmic 
d’un edifici pot suposar estalvis 

energètics,econòmics i d’emis-
sions  de CO2, del 30% en el 
consum de calefacció i aire con-
dicionat, per disminució de les 
pèrdues, és a dir millorant l’aïlla-
ment tèrmic de finestres i parets 
del nostre habitatge.
En la pràctica aquesta eficiència 
es calcula en funció del seu coe-
ficient Uw.
El coeficient Uw és el coeficient 
de transmissió superficial U, ex-
pressat en W/m2K. Aquest coe-
ficient mesura les  pèrdues tèr-
miques per cada metre quadrat 
de finestra i per la diferència de 
temperatura existent entre l’ex-
terior i l’interior de l’habitatge. 
Amb aquest coeficient mesurem 
les pèrdues tèrmiques a través 
de la finestra, que augmenten el 
consum de calefacció en hivern 
i de l’aire condicionat en l’estiu.
Quan menor és el valor de l’Uw, 
l’eficiència energètica de la fines-
tra és més elevada i les pèrdues 
tèrmiques i emissions de CO2 
són inferiors.
Aquesta característica física del 
material , en el cas del PVC és de 
0,17 W/mºK, Aquesta és la  ca-
racterística física d’un material 
que determina la seva capacitat 
d’aïllament.
Aquest mateix  valor en el cas de 
l’alumini puja  a 204 W/mºK .
És per això que quan parlem 
d’aïllament tèrmic en els perfils 
de finestres hem de fixar-nos 
en un valor o el que s’anomena  
el seu coeficient de transmissió 
tèrmica i que medeix les perdues 
reals U (W/m2ºK). Aquest valor 
U depèn del propi material, en 
unió a la seva geometria i núme-
ro de cambres, com succeeix  en 
el cas dels perfils de finestres.
Aquest valor el defineix la nor-
mativa en temes generals per 
perfils de PVC de 2, 3 tres cà-
meres, perfils d’alumini sense 
trencament, amb trencament 
de pont  tèrmic (amb varis grui-
xos de trencament), fusta (tova 
i dura). Aquí les diferències tèr-

miques ja no són tan elevades 
com quan parlem únicament de 
les propietats del material en sí, 
però segueixen sent molt relle-
vants.
El valor U és normalment facili-
tat  per cadascun dels  diferents 
fabricants de perfils de les seves 
respectives marques. Aquest  
valor l’obtenen per assajos de la-
boratori  basats en una norma, 
o bé mitjançant uns programes 
informàtics que calculen el valor 
U, en funció de la secció analit-
zada, les seves dimensions i la 
correcta indicació dels materials 
que la composen.   
La manera que l’alumini aug-
menti la capacitat d’aïllament 
només pot ser afegint a l’alumini 
varetes de poliamida, un ele-
ment altament aïllant que fa de 
separació entre la cara externa 
amb la cara interna de la fines-
tra i permet aconseguir valors 
de transmitància tèrmica més 
baixos. Aquesta vareta de polia-
mida quant més gruixuda sigui 
millors valors podran aconse-
guir.  Per això mentre que amb 
el PVC parlarem només d’un 
tipus de qualitat amb la diferèn-
cia només de si té tres,  cinc o sis 
càmeres en l’alumini de trenca-
ment de pont tèrmic parlarem 
d’alumini de 45mm, 52mm, 
65mm, 71mm, 75mm aconse-
guint amb les més gruixudes 
xifres molt semblants entre tots 
dos materials.
La nostra marca Deceuninck 
incorpora uns perfils  anome-
nats Zendow Premium, amb 
els quals la fulla de 6 càmeres i 
82mm millora l’aïllament tèr-
mic, combinant el PVC rígid 
amb la fibra de vidre continua 
embotida a les parets interiors 
del perfil, podent aconseguir un 
aïllament de fins a Uw= 0,70 W/
m2k.
INCENDI.
La finestra de PVC és un mate-
rial autoextingible que compleix  
plenament amb totes les garan-

ties de la reglamentació vigent, 
segons la  norma Une 53.315. 
Així, es tracta d’un material 
classificat com M1, que corres-
pon a un material no inflama-
ble o difícilment inflamable. El 
PVC només segueix cremant si 
s’hi  manté una flama aplicada; 
al retirar la flama s’apaga  imme-
diatament. No pot en cap cas ser 
l’origen d’un incendi ni tampoc 
constituir un factor agreujant 
del mateix. Són necessàries tem-
peratures entre 300 i 400 °C per 
provocar la ignició del PVC, 
amb  un index d’oxigen del 50%. 
La fusta, per posar un exemple 
que tots coneixem, presenta una 
temperatura de ignició menor, 
crema a 260º i només  necessita 
un índex d’aportació de oxigen 
del 21%. 
Les finestres de PVC estan for-
mades per un 43% de petroli  i 
un 57% de clor, que s’obté de la  
sal comú. Aquest  clor  atorga al 
material la propietat  de resistir 
de forma natural a la inflamació 
i per tant, no propaga el foc en 
cas d’incendi.
L’acció de la calor sobre el PVC 
origina una descomposició dels 
següents compostos : diòxid de 
carboni (CO2) de molt baixa 
toxicitat, monòxid de carboni 
(CO) i gas clorhídric (HCI), 
amb  formació d’aigua que s’eli-
mina per la circulació d’aire. Al 
ser soluble en aigua és ràpida-
ment extingible. També es pro-
dueix una ràpida condensació 
en contacte amb  una zona fre-
da. Al principi de la combustió, 
l’àcid clorhídric, que és un gas 
irritant, es detecta ràpidament a 
través de l’olfacte. Per tant, cons-
titueix per si mateix  una alarma 
del foc, cosa condueix  a una 
detecció precoç. Tanmateix, els  
gasos de la combustió del PVC 
no representen  una amenaça 
per a la capa d’ozó  ni contribu-
eixen a l’escalfament global més 
que altres materials combusti-
bles.

Aquest punt és el més contro-
vertit per les grans “mentides” 
que corren sobre el PVC i per 
això ens hem volgut parar una 
mica més, l’alumini no desper-
ta cap pregunta en aquest punt. 
No obstant deixeu-nos fer-vos 
una reflexió, si hi ha un incendi  
el problema no el tindrem amb 
les finestres, les temperatures 
són tan altes que no podríem 
aguantar-les, recordeu que cap 
de nosaltres aguanta més de 40 
graus sense anar al metge, així 
és que el millor és no trobar-nos 
dins d’un incendi, per tant tru-
quem als bombers i marxem el 
més ràpid possible. 
Nosaltres, després de trenta anys 
creiem que el que hem de fer és, 
com ja hem dit al principi, par-
lar amb el client que vol fer una 
casa o reformar  la casa de sem-
pre i analitzant el que volen fer 
veure quin material, quins tan-
caments, vidres, complements 
són els adequats per cadascú.
FERNANDEZ SANGLAS SL 
ofereix 30 anys (1990-2020) 
d’experiència, fabricant fines-
tres amb els dos materials, us 
aconsellarem i junts  farem que 
pugueu gaudir dels millors tan-
caments per casa vostra.

Lluís Fernández Sanglas.
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A Suècia, Alemanya, 
Noruega o Àustria la 
biomassa és la prin·

cipal energia renovable per 
a calefacció i aigua calenta. 
A Espanya cada vegada més 
persones instal·len una cal·
dera individual o un sistema 
col·lectiu amb aquest combus·
tible procedent dels excedents 
i residus forestals. Aquest ar·
ticle ofereix set raons ambien·
tals i econòmiques per instal·
lar un sistema de calefacció i 
aigua calenta amb biomassa.

1. Utilitzar biomassa per a 
calefacció és més ecològic
En netejar les muntanyes amb 
l’ús de les deixalles forestals 
com a energia renovable es 
redueixen les possibilitats 
d’incendis forestals i plagues, 
explica Margarida de Grego·
rio, directora de la secció de 
Biomassa de l’Associació d’em·
preses d’Energies Renovables 
(APPA). 
En aquest sentit, encaixa en la 
denominada economia circu·

Calefacció i aigua calenta amb biomassa, calor súpernatural
lar que vol potenciar la Unió 
Europea per transformar els 
residus en recursos.
La biomassa per a calefacció 
és més barata que els com·
bustibles fòssilsL’ocupació de 
biomassa com a combustible 
també contribueix a lluitar 
contra el canvi climàtic. Javier 
Díaz, president de l’Associa·
ció Espanyola de valoritza·
ció energètica de la biomassa 
(AVEBIOM), aclareix que 
les seves emissions de gasos 
d’efecte hivernacle “són neu·
tres, és a dir, el diòxid de car·
boni (CO2) que emet en la 
combustió ha estat capturat 
durant el creixement dels ar·
bres i, per tant, no introdueix 
en l’atmosfera més CO2”.

2. La biomassa és més barata 
que els combustibles conven-
cionals
Els impulsors de la biomassa 
destaquen que és molt compe·
titiva quant al cost. L’experta 
d’APPA assegura que “és més 
barata i té un preu estable, a 
diferència dels combustibles 
fòssils, per això cada vegada 

més gent es canvia”. Segons 
dades de l’Observatori de la 
Biomassa (no existeixen dades 
oficials), Espanya té instal·lats 
uns 3.500 megavats (MW) en 
unes 45.000 sistemes de tot ti·
pus.
El responsable d’AVEBIOM 
afegeix que “fins i tot ara amb 
els costos de petroli tan bai·
xos, segueix sent més barata”. 
Quant a l’import de la instal·
lació, Díaz explica que, depe·
nent del tipus d’equip, els perí·
odes d’amortització poden 
anar des dels 2 fins als 10 anys.

3. Es poden sol·licitar ajudes 
per a la seva instal·lació
El Govern central i moltes 
comunitats autònomes brin·
den ajudes econòmiques per 
substituir equips de combus·
tibles fòssils per uns altres de 
biomassa. En el primer cas les 
gestiona l’Institut per a la Di·
versificació i Estalvi de l’Ener·
gia (IDAE), a través del seu 
programa “Biomcasa“. Una al·
tra opció és contactar amb els 
propis distribuïdors o instal·
ladors (l’IDAE ofereix un llis·
tat de les companyies acredi·
tades). De Gregorio assenyala 
que sent una mica manetes no 
és difícil col·locar un mateix 

una caldera de biomassa, si 
bé resulta una alternativa cò·
moda i senzilla contractar una 
empresa de serveis energètics 
(AQUEST): “No cal comprar 
la caldera ni preocupar·se per 
la instal·lació, aquestes empre·
ses s’encarreguen de tot. Ells 
són els amos del sistema, i el 
consumidor solament paga la 
calor generada i el manteni·
ment”.
 
4. S’adapta a les diferents 
necessitats dels consumi-
dors
En l’actualitat hi ha dos ti·
pus bàsics de calefacció amb 
biomassa, per a ús indivi·
dual o col·lectiu, expliquen 
des d’APPA i AVEBIOM. En 
el primer cas, els habitatges 
unifamiliars poden utilitzar 
una caldera o una estufa. En 
el segon es pot instal·lar un 
sistema central per a un edi·
fici i fins i tot per a diverses 
edificacions, la coneguda 
com a calefacció de districte. 
“A mesura que el nombre de 
consumidors augmenta, els 
costos es redueixen”, subratlla 
Margarida de Gregorio, que 
estima que a Espanya hi ha 
uns 160 sistemes de districte, 
sobretot a la zona nord.

5. És una energia molt uti-
litzada en altres països euro-
peus
Els experts consultats asse·
nyalen que el nostre país es 
troba entre el sisè i vuitè lloc 
d’Europa en ocupació de bi·
omassa per a calefacció. De 
Gregorio sosté que el poten·
cial de recurs disponible a 
Espanya li permetria ocupar 
el tercer lloc i aconseguir als 
principals països com Suècia, 
Alemanya, Noruega o Àustria, 
on és l’energia renovable que 
més produeixen. Díaz assegu·
ra que “creixem a bon ritme 
i, en uns anys, estarem millor 
situats”. D’això dependran di·
versos factors, especialment 
un major coneixement per 
part dels consumidors i una 
aposta institucional real.

6. El seu filtrat de gasos con-
taminants és cada vegada 
més restrictiu
Un dels principals desafia·
ments d’aquests sistemes és 
la seva emissió de gasos con·
taminants d’òxid de nitrogen 
(NOx). Les normatives am·
bientals són cada vegada més 
estrictes i, en el cas de la bio·
massa, l’especialista d’APPA 
al·ludeix a una normativa que 
entrarà en vigor entre 2018 i 
2020 i que obligarà als fabri·
cants a ser més restrictius.

7. Potencia l’economia local 
i rural
La biomassa es produeix de 
forma local, a diferència dels 
combustibles fòssils, que en la 
seva gran majoria s’importen. 
Els experts consultats desta·
quen que és una manera més 
de potenciar l’economia naci·
onal, reduint a més la depen·
dència energètica de l’exterior, 
i també de crear ocupació, es·
pecialment a les zones rurals.
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Tot el que has de saber si 
estàs pensant a renovar 
la teva antiga caldera per 
incrementar el confort a 
la teva llar

És molt possible que aquest 
hivern haguem de passar més 
temps a casa. La situació ac-
tual motivada per la crisi sa-
nitària de la Covid-19 ja ens 
està obligant a canviar molts 
dels nostres hàbits i, previsi-
blement, durant algun temps 
haurem d’estar-nos a casa per 
fer activitats que abans fèiem 
a fora.

El teletreball, els confinaments 
o la reducció en les nostres 
sortides d’oci faran que ha-
guem de fer més ús dels nos-
tres sistemes de calefacció. 
Unit a això, també augmen-
tarà el nostre consum d’aigua 
corrent, no tan sols perquè 
passarem més temps a casa 
sinó també per les limitaci-
ons per dutxar-se a la feina, al 
gimnàs, etc.

En aquest context, és més ne-
cessari que mai disposar d’un 
sistema de calefacció i pro-
ducció d’aigua calenta eficient, 
que garanteixi confort per a 
les famílies. I malauradament, 
no tots els sistemes poden 
assegurar aquest confort, de 
manera que convé conèixer 
quines opcions ens ofereix el 
mercat i què hem de tenir en 
compte per encertar en la nos-
tra elecció si optem per reno-
var la nostra caldera.

Què hem de tenir en 
compte a l’hora de triar 
una caldera

A l’hora de triar una caldera, 
és important dimensionar bé 
la instal·lació perquè el siste-

ma pugui escalfar l’aigua ca-
lenta sanitària (ACS) i donar 
la calefacció necessària segons 
la demanda. Per fer-ho cal te-
nir en compte el nombre de 
persones que conviuen a l’ha-
bitatge, el nombre de banys, la 
climatologia de la zona, l’aïlla-
ment de l’habitatge i els me-
tres quadrats.

En general, la potència sufici-
ent i la més comuna per a la 
majoria dels habitatges està 
entre 23 i 25 kW, amb una po-
tència mínima de 20 kW. Per 
sota d’aquests paràmetres no 
es garanteix el subministra-
ment d’aigua calenta de ma-
nera confortable. Totes les cal-
deres de grans fabricants com 
Sime o Warmhaus tenen una 
potència mínima de 24 kW. 

Per saber la potència d’una 
caldera, ens hem de fixar en 
un doble nombre que apareix 
a les especificacions tècniques. 
Així, quan ens diuen que una 
caldera té una potència de 
24/26, el primer valor (24) es 
refereix a la potència en ca-
lefacció, mentre que el segon 
(26) fa referència a la potència 
en producció d’ACS, en amb-
dós casos expressat en kW.

Warmhaus, per exemple, dis-
posa de diferents models de 
calderes de gas per adaptar-se 
a qualsevol necessitat. El seu 
producte més emblemàtic, 
Enerwa, està disponible en po-
tències 24/31, 28/35 i 33/40 i 
proporciona el màxim confort 
en calefacció i en la demanda 
d’aigua calenta, independent-
ment dels metres de l’habitat-
ge o el nombre de banys.

Modulació i mida

Un altre dels factors que hem 

de tenir en compte és la mo-
dulació de la caldera o, el que 
és el mateix, el rang de potèn-
cies a les quals pot treballar. 
Amb un valor de modulació 
més alt, la caldera es podrà 
adaptar més bé a les deman-
des de calefacció i ACS de la 
instal·lació. Així, es reduirà 
el nombre d’enceses i apa-
gades de l’aparell i, per tant, 
també el consum energètic.

S’expressa a través de dos 
nombres que també es po-
den trobar a les especificaci-
ons tècniques del producte. 
Com més alt sigui el segon 
valor, més alt serà el rang de 
modulació i, per tant, més es 
reduirà el consum energètic. 
Els rangs de modulació que 
ofereix Warmhaus són molt 
alts (1:7 i 1:10), per la qual 
cosa garanteixen el màxim 
estalvi. Sime, d’altra banda, 
també ofereix alts valors i 
disposa de la Murelle HM 

Plus, la caldera amb el rang 
de modulació més elevat del 
mercat, amb 1:15.

Per últim, cal tenir en comp-
te, també, el tema de la mida. 
És força habitual que una 
caldera mural de condensa-
ció es col·loqui a la cuina, 
per la qual cosa hauràs de 
tenir molt en compte l’espai 
de què disposes. La caldera 
Minerwa de Warmhaus va 
ser guardonada l’any 2018 
amb el premi internacional 
IF World Design Guide a la 
caldera més petita i lleuge-
ra del món. Les seves mides 
(59,5 d’alt, 38 d’ample i 26 cm 
de profunditat) la convertei-
xen en la solució perfecta si 
es disposa d’un espai reduït.

L’única caldera que no 
requereix obres per ins-
tal·lar-la

Per acabar, i si estàs decidit 

a canviar la teva caldera per 
una de més eficient, no perdis 
de vista opcions com l’Uniqa 
Revolution, l’únic producte 
del mercat que aconsegueix 
els valors d’eficiència exigits 
en la normativa ErP sense fer 
servir la tecnologia de con-
densació. De fet, s’instal·la 
com una caldera tradicional, 
sense necessitat de tenir una 
bomba de condensats ni una 
conducció per al desguàs. 
D’aquesta manera s’evita la 
problemàtica d’haver de pi-
car la paret o fer una conduc-
ció antiestètica des del lloc 
on es troba la caldera fins on 
es disposa d’un desguàs.

En definitiva, múltiples op-
cions per gaudir de més 
confort. Recorda que un 
professional és qui et podrà 
assessorar més bé perquè 
triïs el producte en funció 
de les característiques del 
teu habitatge.

   

Disposar d’una caldera eficient i fiable, més necessari que mai

La única 
caldera que se
instala sin obras
Distribuidor ocial
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S ’acosta la festivitat de 
Tots Sants. Com cada 
any, a l’entorn del pri-

mer dia de novembre, molts 
de nosaltres acudirem als ce-
mentiris per transmetre el 
nostre record, en presència, 
als estimats que ja no són en-
tre nosaltres. 
Són dies en els quals els camps 
sants s’omplen de color i de 
gent. En una època com l’ac-
tual, en plena pandèmia, 
l’Ajuntament d’Igualada -i el 
de totes les poblacions de la 
comarca- tindrà cura que es 
respectin les mesures de segu-
retat, i alhora, facilitar l’accés 
dels familiars. 

Horari dels cementiris i acti-
vitats programades
Del 19 d’octubre a l’1 de no-
vembre, i amb motiu de Tots 
Sants, l’horari del Cementiri 
Vell i del Parc-Cementiri Nou 
serà de 10 del matí a 7 de la 
tarda (no es tanca al migdia).

Horaris d’obertura dels cementiris i de l’autobús gratuït a 
Igualada per la festivitat de Tots Sants

El dia 1 de novembre, a les 
12,30 h es farà una Missa de 
Tots Sants al Parc-Cementiri 
Nou.
El dia 2 de novembre, a les 17 
h , Missa de difunts al Cemen-
tiri Vell. 
Es vetllarà en tot moment pel 
compliment de les mesures 
acordades per les administra-
cions públiques destinades a 
evitar la propagació i el conta-
gi per la Covid-19.

Autobusos gratuïts 
al Parc Cementiri Nou
L’Ajuntament ha disposat un 
servei d’autobusos gratuït ns al 
Parc-Cementiri Nou, durant 
el dia 1 de novembre, amb els 
següents horaris:
- Horari d’expedicions Plaça 
Castells: 10.00, 11.00, 12.00 h
- Horari d’expedicions 
Parc-Cementiri Nou: 11.30, 
12.30, 13.30 h
ITINERARI ANADA (Di-
recció Cementiri)
Plaça Castells – Rambla St. 
Ferran – Plaça de la Creu – 

Plaça del Rei-Av. Soledat- Av. 
Caresmar - Av. Montserrat 
- Pg. Verdaguer - c/ St. Josep-
Av. Barcelona - Av. Dr. Pas-
teur - c/ Comarca - Av. Mes-
tre Muntaner -Av. Catalunya 
(Hospital) - Av. Andorra – c/ 
Joan Serra i Constansó –c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Abat Oliva - c/ Països Baixos –
Parc-Cementiri Nou
Aquelles persones que vulguin 

anar amb autobús al Cemen-
tiri Vell tenen les parades del 
Pg. Verdaguer (Estació Auto-
busos i Hotel Ciutat d’Iguala-
da).
ITINERARI TORNADA 
(Direcció Plaça Castells)
Parc-Cementiri Nou – c/ Paï-
sos Baixos – c/ Irlanda - c/ de 
les Guixeres (Pavelló) –
c/ Joan Serra i Constansó – c/ 
Guimaraes - Av. Catalunya 

(Hospital) - Av. Mestre Mun-
taner - c/ Comarca – Av. Dr. 
Pasteur - Av. Barcelona – c/ 
Òdena- Pg.Verdaguer - Av. 
Montserrat - Av. Caresmar - 
Av. Soledat - Plaça del Rei - 
Plaça de la Creu - Rambla St. 
Ferran - Plaça Castells.
Aquelles persones que vulguin 
anar amb autobús al CEMEN-
TIRI VELL tenen la parada del 
Pg. Verdaguer (Ambulatori).

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

Tot el que necessites per 
fer els teus panellets
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Tots Sants i Halloween, dues tradicions en una de sola
REDACCIÓ / LA VEU 

M ilers de catalans 
aniran als cemen-
tiris per recordar 

els difunts la setmana vinent, i 
especialment el diumenge 1 de 
novembre. Aquesta és la imat-
ge típica que es repeteix any 
rere any el primer de novem-
bre, el dia que se celebra la fes-
tivitat de Tot Sants. Marcada al 
calendari com una de les dates 
assenyalades per l’Església ca-
tòlica, el cert és que els orígens 
d’aquesta diada tenen el segell 
de la cultura celta i no pas de 
la cristiana, que la va adoptar 
posteriorment.
Els celtes dividien l’any en dues 
parts; la de la llum, que abra-
çava els mesos de primavera 
i estiu, i la de la foscor, que 
englobava l’època de tardor i 
hivern. Enmig d’aquests dos 
períodes hi havia uns quants 

dies de “transició”, que eren 
aprofitats per celebrar el 
Samhain, un mot gaèlic que 
donava nom a la festivitat que 
servia per donar la benvingu-
da a l’època d’obscuritat que 
arribava i què es creia que els 
difunts podien contactar amb 
els vius.
No és fins al segle VII quan 
el cristianisme adopta aques-
ta festa com a pròpia, i ho fa 
de la mà del papa Bonifaci IV, 
que, enlloc de destruir el Pan-
teó romà en honor a tots els 
déus, i que era pagà, va con-
sagrar el temple en honor a la 
Verge i a tots els màrtirs, una 
decisió que, segles més tard, 
s’estendria a tots els sants. 
El papa Gregori IV va ser el 
responsable d’aquest canvi, i 
va fixar el primer dia de no-
vembre com la festa en honor 
als difunts emulant la tradició 
celta, que també la celebrava 
per aquestes dates. 

Halloween va venir 
per quedar-se
En els darrers anys, la festa de 
la castanyada i Tot Sants s’ha 
vist “amenaçada” pel Hallowe-
en, una festivitat molt estesa a 
Amèrica del Nord i que ha cre-
uat l’Atlàntic per influència del 
màrqueting i dels films amb 
segell de Hollywood. 
Tot i el que es podria pensar, 
l’origen d’aquesta celebració 
beu de les mateixes fonts que la 
de Tot Sants. El mateix nom ja 
dóna una pista; Halloween és 
l’abreviació dels mots anglesos 
antics All Hallows Eve (vigília 
de Tots Sants).
L’origen d’aquesta festa es troba 
també en la cultura celta i en 
la creença que durant els dies 
d’impàs entre l’època de llum i 
de l’obscuritat els morts podien 
entrar en contacte amb els vius. 
Els esperits dels difunts torna-
ven a la terra per demanar ali-
ments, i si els humans no acce-

dien a les seves peticions, els 
feien víctimes de malediccions: 
“O em dones alguna cosa o et 
faig una mala passada”, que és 
la traducció del popular “trick 
or treat” (truc o tracte).
Per evitar que entressin a les 
cases, la gent les decorava amb 
ossos, calaveres i tota mena de 
coses desagradables per espan-
tar els morts que sortien de les 
tombes. Moltes de les tradi-
cions de Halloween es varen 
convertir en jocs infantils que 
els immigrants irlandesos van 
portar als Estats Units durant 
el segle XIX.
Aquesta voluntat de disfres-
sar-se i decorar la casa amb 
elements desagradables acaba 
fent popular un objecte que, a 
dia d’avui, és la principal icona 

d’aquesta festa “americana”. La 
carabassa amb una espelma a 
dins era i és una eina per fer 
por i per recordar els difunts, si 
bé aquest costum va arribar a 
Amèrica gràcies a la immigra-
ció i molt després que es fes en 
altres indrets d’Europa, entre 
els quals Catalunya. 
Durant l’època medieval hi ha-
via el costum, en nombrosos 
indrets del país, de preparar 
una carbassa buida amb una 
espelma flamejant, el que se’n 
deia vulgarment: fer la por. 
Aquesta pràctica s’havia fet 
majoritàriament al Ripollès 
i Osona, i també a les comar-
ques de la Franja de Ponent. A 
voltes, la carabassa era substi-
tuïda també per un nap, que es 
buidava de la mateixa manera.

Vingui a veure’ns!
Trobarà el gènere al seu gust.

c.Oxigen, 38-40 
(B.Pla de la MAsia)

Òdena
ENCÀRRECS 
670 369 938

FACILITATS
D’APARCAMENT

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com

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

www.florsivioles.net

Et preparem el ram 
per Tots Sants 
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A partir de mitjan octu-
bre a molts carrers i 
places de pobles i ciu-

tats podem veure parades de 
castanyes i moniatos. Aques-
ta és una tradició que ve de 
lluny. Segons explica l’Alma-
nac per a Curiosos del web de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, antigament la cas-
tanyada era un àpat dedicat 
als morts que probablement 
devia derivar dels antics àpats 
funeraris. Se celebrava el dia 
1 de novembre, diada de Tots 
Sants, i tenia un to molt sever. 
La vetllada s’acabava tot pas-
sant el rosari per les ànimes 
difuntes. D’alguna manera, la 
tradició va anar modificant-se 
i convertint-se en una festa de 
celebració de la tardor.
Antigament les castanyeres 
sortien al carrer a partir d’una 
data concreta. Joan Amades, 
autor del Costumari Català, 
explica que durant molts anys 
l’1 de novembre era el dia en 
què les castanyeres muntaven 
la parada. Aquest dia ho feien 
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Són dies de castanyes i panellets

totes juntes a prop d’un parell 
de portals d’accés a la ciutat: el 
de l’Àngel i el de Don Carles. 
El primer era el pas obligat per 
anar al cementiri dels Empes-
tats, que es trobava a l’actual 
encreuament del passeig de 
Gràcia amb el carrer d’Ara-
gó. El segon punt estava situ-
at aproximadament a l’actual 
avinguda d’Icària i era el camí 
per anar al cementiri del Po-
blenou. La gent comprava les 
castanyes en tornar de visitar 
els familiars difunts. A partir 
del dia 2, les castanyeres ja es 
repartien per la ciutat.

Amades explica com eren 
els estris que usaven les cas-
tanyeres: ‘Fogons de terrissa 
semblants a una copa’, i més 
endavant diu que ‘torraven les 
castanyes amb paella d’aram 
o de ferro grosserament fora-
dada perquè la flama arribés 
més bé a les castanyes’. Segons 
el folklorista ‘les castanyeres 
anunciaven llur industria amb 
un crit especial que deia: “ca-
lentes i grosses; qui en vol ara 
que fumen?”’.
Una altra menja molt típi-
ca d’aquests dies són els pa-
nellets. Segons explica Joan 

Amades, en algunes èpoques 
els padrins obsequiaven amb 
panellets els seus fillols, igual 
que per Pasqua els regalaven 
la mona. En altres èpoques, els 
panellets es compraven en pa-
rades al carrer on feien rifes: 
el més habitual era anar a les 
taules que es paraven a carrers 
i places i fer una mena de ju-
guesca per obtenir els pane-
llets com a premi. 
Sembla que inicialment els 
establiments que posaven pa-
rada per vendre els panellets 
eren els cafès, i no fou fins més 
endavant que van aparèixer les 

pastisseries.
‘A les darreries del segle XVIII’, 
explica Amades al Costumari, 
‘es feia una fira de castanyes 
i de panellets pels carrers del 
Call, de la Boqueria i de l’Hos-
pital. Guarnien grans platades 
de panellets i castanyes, com-
binats i distribuïts de manera 
que formaven dibuixos i figu-
res capriciosos. A cada cap de 
taula posaven un canelobre i 
enmig un gerro de flors, que 
els donava una fesomia com 
d’altar. A la fira de l’any 1796, 
les parades passaven de du-
es-centes.’

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona ret homenat-
ge als ciutadans que 
van ser deportats als 

camps de concentració nazis 
i en concret ho fa al seu veí 
Domènec Ferrer Torrents, en 
representació de tots, amb 
uns actes que van tenir lloc 
dijous 15 i divendres 16 d’oc-
tubre, que van consistir en la 
col·locació d’una llamborda i 
una xerrada sobre els depor-
tats catalans als camps nazis.
Així, dijous 15 d’octubre, 
coincidint amb el 80è ani-
versari de l’afusellament del 
president Lluís Companys, 
va tenir lloc davant de Can 
Saumell, on havia viscut el 
vallbonenc Domènec Ferrer 
Torrents, la col·locació d’un 
Stolpersteine, un tipus de 
llamborda gravada que re-
corda les persones deporta-
des a camps nazis.

A l’acte, hi van participar l’al-
caldessa de Vallbona Merit-
xell Baqué, Gemma Domè-
nech, directora general de 
Memòria Democràtica, Jordi 
Font, director del Memorial 
Democràtic i Enric Garriga, 
president d’Amical Mauthau-
sen. Tots ells van remarcar 
la importància de seguir re-
cordant la història, de man-
tenir la memòria de la lluita 
col·lectiva i d’aquest projecte 
“Stolpersteine”, iniciat per 
l’artista Gunter Demnig, per 
commemorar les víctimes de 
la dictadura nazi.
Els alumnes de l’INS Vall-
bona d’Anoia, van ser els 

Vallbona ret homenatge als deportats 
víctimes del nazisme
Una llamborda stolpersteine recorda el vallbonenc Domènec Ferrer Torrents deportat a Mauthausen

ÒDENA / LA VEU 

Les darreres mesures per 
la Covid-19 obliguen a 
suspendre les primeres 

Jornades Gastronòmiques de 
la Vinyala, i es que les noves 
restriccions obliguen al tan-
cament de bars i restaurants. 
Les primeres jornades gas-
tronòmiques de la vinyala a 
Òdena, s’havien de celebrar 
durant tot el mes d’octubre i 
comptàvem amb la partici-
pació de sis restaurants del 
municipi, el Restaurant Sa-
muntà, el Bar Jordi, Il Nuovo 
Caffé, el Restaurant Carpi, el 
Restaurant Scorpia i el Bar 
Fènix. Malauradament els 
restaurants no poden seguir 
amb l’oferta de vinyales ja que 
la demanda per emportar no 
es suficient.  
L’objectiu de les jornades era 
posar en valor la tradició cu-
linària d’aquest plat singular, 
molt lligat al territori i era 
també un primer pas a crear 
a una Ruta Gastronòmica de 
la Vinyala, un projecte que ja 
s’hi ha començat a treballar 
amb la voluntat d’anar més 
enllà d’Òdena i implicar de 
forma permanent restaurants 
de la Conca d’Òdena i d’altres 
localitats de la comarca. 
Les jornades son organitzades 
per l’Ajuntament d’Òdena i 
Òdena Comerç i Restauració 
i compten amb el suport del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
la Diputació de Barcelona

Òdena posa en pau-
sa les 1es Jornades 
Gastronòmiques  de 
la Vinyala

encarregats de col·locar el 
Stolpersteine, per simbolit-
zar els ciutadans del futur 
que s’encarregaran de seguir 
defensant la memòria histò-
rica i democràtica. I és que 
ells a través d’un conveni de 
col·laboració Ajuntament i 
Amical Mauthausen treba-
llen projectes pedagògics, 
xerrades, conferències i ex-
posicions, cicles de cinema 
sobre la deportació,
L’homenatge va acabar amb 
la interpretació de ‘El cant 
dels ocells’ en honor de Fer-
rer Torrents i a les altres víc-
times de l’Holocaust a càrrec 
de Lluís Cano.

L’endemà divendres 16, la 
sala Jaume Claveras va aco-
llir la xerrada ‘Els deportats 
catalans als camps nazis. La 
importància de mantenir 
viva la memòria històrica’ i 
que va comptar amb les ex-
cel·lents intervencions de 
l’historiador local Jaume 
Borràs, l’historiador Antoni 
Dalmau i d’Enric Garriga 
Elias de l’Associació Maut-
hausen qui van explicar la 
història de Domènec Ferrer 
Torrents i la memòria his-
tòrica d’uns fets esfereïdors 
que la societat no ha d’obli-
dar mai perquè no tornin a 
passar.

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

El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

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.
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MONTBUI / LA VEU 

Els comerços i els esta-
bliments de restauració 
de Montbui han rebut 

més de 66.200 euros en ajuts 
directes per fer front a la Co-
vid-19, en el marc d’una línia 
d’ajuts gestionada de manera 
independent pels municipis 
que formen  la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena, i en-
tre ells el de Santa Margarida 
de Montbui. 
A Montbui s’han vist benefi-
ciats 51 establiments, tots ells, 
per haver estat obligats a tan-
car durant la pandèmia. Ca-
dascun d’ells ha rebut un ajut 
directe de 1.299’26 euros.
Aquesta línia es va posar en 
marxa  per reactivar aquest 
sector productiu en la represa 
de l’activitat econòmica des-
prés dels mesos d’obligat tan-
cament o de reducció dràstica 

de l’activitat provocada per la 
pandèmia. 
La Generalitat de Catalunya  
va destinar un milió d’euros 
per tal de subvencionar a res-
tauradors i establiments co-
mercials que s’han vist afec-
tats per les mesures per fer 
front al COVID-19. 
L’Ajuntament montbuienc va 
habilitar el tràmit correspo-
nent a la seu electrònica, i ha 
ajudat de manera personalit-
zada al sector afectat, per tal 
que els establiments comer-
cials poguessin gestionar la 
subvenció i accedir a aquests 
ajuts. La voluntat de la Ge-
neralitat i dels ajuntaments 
afectats ha estat en tot mo-
ment que tots els beneficiaris 
afectats tinguessin el mateix 
ajut. Així, aquest milió d’eu-
ros s’ha repartit entre tot s 
els sol·licitants, que han rebut 
exactament la mateixa quan-

Els comerços i establiments de restauració 
de montbui ja han rebut més de 66.200 
Euros d’una línia d’ajuts directes

titat de subvenció. 
Un cop finalitzat el període 
de recollida de sol·licituds, 
aquestes es van tramitar i 
es va traslladar la proposta 
d’atorgament a la Mancomu-
nitat, per tal que aquests ajuts 
es repartissin entre els bene-
ficiaris el més aviat possible. 
Un cop finalitzada la trami-
tació, que s’ha realitzat de 
manera especialment ràpida 
deguda la urgència de la situ-
ació, els ajuts finalment han 
estat aprovats i un total de  51 
beneficiaris de Montbui van 
cobrar l’ajut durant els dar-
rers dies.
Cal dir que en el conjunt de 
la Conca han estat 773 els 
establiments que s’han po-
gut acollir a aquesta línia 
d’ajuts, 763 per haver estat 
obligats a tancar i 10 perquè 
van poder justificar un des-
cens de facturació.

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquests dies 
ha començat la cam-
panya de vacuna-

ció contra la grip a Montbui. 
Aquesta campanya va comen-
çar dilluns passat al CCC La 
Vinícola, i es realitza durant 
aquestes properes dues set-
manes, en concret entre els 
dies 19 i 22 d’octubre i entre el 
26 i el 29 d’octubre, en horari 
de matí de 9.30 a 10.45 hores 
i en horari de tarda de 15.15 
a 16.30 hores. La vacunació 
s’adreça a persones adultes, 
especialment dels grups de 
risc, i va a càrrec de l’Equip 
d’Atenció Primària del CAP.  
Pel que fa al Nucli Antic, la 
vacunació es durà a terme al 
consultori del poble el proper 
4 de novembre.

Ha començat la 
campanya de vacunació 
contra la grip, a Montbui

En el cas de no poder vacu-
nar-se amb anterioritat, a par-
tir del 5 de novembre, caldrà 
demanar cita prèvia amb la 
infermera d’Atenció Primària.
Cal recordar que l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
impulsa cada any una cam-
panya de vacunació antigri-
pal estacional, que s’adreça 
especialment a les persones 
que tenen un alt risc de com-
plicacions si pateixen la grip  i 
també a les persones o grups 
que poden transmetre la grip 
a persones en situació d’alt 
risc, com ara els professionals 
de la salut. El període ideal 
per vacunar-se contra la grip 
són els mesos d’octubre i no-
vembre (tot i que la vacuna-
ció també es pot realitzar fora 
d’aquest període) i el seu efec-
te dura un any.

MONTBUI / LA VEU 

Malgrat que enguany no es va 
poder dur a terme per causa 
de la pandèmia la Setmana de 
la Gent Gran ni tampoc gran 
part del programa d’activitats 
adreçades a la gent gran, des 
de l’Ajuntament montbuienc es 
vol continuar amb un dels ac-
tes tradicionals que es duien a 
terme en el marc del Dinar dels 
Avis i les Àvies de Montbui: la 
commemoració de les “Noces 
d’Or” de les parelles del muni-
cipi.

Per tot plegat, des de la Regido-
ria de Cultura i Gent Gran es fa 
una crida a tots aquells matri-
monis o parelles que celebren 
aquest 2020 el seu 50è aniver-
sari de casats i/o de convivèn-
cia. Cal que es posin en contac-
te telefònic amb l’Ajuntament 
montbuienc, al 93 803 47 35 
per tal de rebre un obsequi. 
Des de l’Ajuntament de Mont-
bui es vol recuperar tammateix 
aquests homenatges, els quals 
es durien a terme un cop es 
restableixi la normalitat sanità-
ria post-covid19.   

Homenatge als avis i àvies 
que fan les “noces d’or”

MONTBUI / LA VEU 

El proper 9 de novembre 
entre les 5 de la tar-
da i les 8 del vespre, si 

les condicions sanitàries ho 
permeten, tindrà lloc un ta-
ller de narrativa per a joves 
a la Biblioteca Mont-Àgora.  
L’activitat és gratuïta, i les pla-
ces són limitades. La forma-
ció per a joves anirà a càrrec 
d’Esteve Plantada, periodista 
cultural i poeta. És professor 
del Màster de Periodisme Li-
terari, Comunicació i Huma-
nitats (UAB) i d’escriptura 
creativa al Laboratori de Lle-

tres. Col·labora regularment 
a El Temps, a “Els Matins” de 
TV3, al “Catalunya Migdia” i 
“El Suplement” de Catalunya 
Ràdio i a l’”Àrtic” de Betevé.
Es tracta d’una altra activitat 
BiblioLab, que té com a ob-
jectiu continuar creant espais 
per compartir amb els usuaris 
les ganes de crear, explorar, 
descobrir i innovar en l’àmbit 
artístic.
El taller està adreçat a nois i 
noies a partir de 15 anys que 
vulguin endinsar-se en l’es-
criptura sense prejudicis de 
gènere: negra, romàntica, fan-
tàstica, juvenil, introspectiva, 

confessional… L’únic requisit 
imprescindible és tenir alguna 
cosa per explicar i voler tro-
bar una veu pròpia per fer-ho. 
Al llarg del curs s’oferiran pis-
tes i eines per trobar aques-
ta primera veu i començar a 
convertir-se en escriptor. L’en-
trada, per descomptat, serà a 
través de la lectura.
Els objectius del taller són que 
els joves gaudeixin escrivint, 
que pugui llegir amb els ulls 
d’un creador, trobar les idees 
i les tècniques que ens ajuden 
en l’elaboració d’una història, 
descobrir les eines bàsiques 
de la narració, entre d’altres.

Taller de narrativa per a joves

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

Es VEN PIS  zona 
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA

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

 Per només 59.950€
 Interessats trucar a:
   636 925 298
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’àrea de Medi Ambi-
ent, el Centre Tecno-
lògic Leitat i Vilanova 

Comerç van posar en marxa 
a primers d’octubre la cam-
panya “No llencis el menjar” 
amb l’objectiu de sensibilitzar 
la ciutadania, però també els 
establiments locals de la ne-
cessitat de reduir el malbara-
tament alimentari. Fins ara 28 
establiments locals s’han ad-
herit a la campanya.
Un terç dels aliments que es 
produeixen al món, es llencen. 
A Catalunya això es tradueix 
en 260.000 tones d’aliments 
anuals i a Vilanova del Camí, 
les xifres podrien arribar a les 
400 tones anuals, uns 35 kg 
per persona.
Tots els aliments que llencem, 
explica Joan Espel, investiga-
dor júnior de Leitat, tenen im-
portants conseqüències i un 
fort impacte sobre el medi am-
bient. Un 53% dels aliments 
que es llencen són domèstics 
i es podrien reduir sensible-
ment seguint unes pautes ben 
senzilles com planificar bé la 
compra, organitzar bé la ne-
vera i el rebost, i consumir els 
aliments que estan a punt de 

caducar. Espel també aconse-
lla ajustar les racions i quadrar 
els sobrants.
“El malbaratament alimentari 
és un problema social i té un 
impacte i unes conseqüències 
importants en el medi ambi-
ent”
- Joan Espel, Investiga-
dor júnior del Centre Tecno-
lògic Leitat
Després de 15 dies de cam-
panya, Joan Espel ha visitat 
39 establiments locals dels 
quals 38 s’han mostrat a fa-
vor de la iniciativa i 28 han 
signat oficialment l’adhesió al 
projecte. Com a investigador, 
Joan Espel, assegura que el co-
merç vilanoví també està molt 

28 establiments locals s’adhereixen a la 
campanya “No llencis el menjar”

conscienciat sobre l’impacte 
del malbaratament alimen-
tari i molts dels establiments 
visitats ja adopten mesures i 
estratègies per reduir-lo tant 
com poden. 
Espel ha fet una valoració 
molt positiva de com està fun-
cionant la campanya “No llen-
cis el menjar” tant per part de 
la ciutadania com del comerç 
local. 
Donada la situació pandèmica 
i les noves mesures restrictives 
decretades pel govern, s’han 
hagut de suspendre tempo-
ralment les visites als comer-
ços locals, però està previst 
reprendre-les quan la situació 
sanitària millori.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El dia 1 de novembre és 
la festivitat de Tot Sants 
i la tradició marca anar 

al cementiri a retre culte als di-
funts. Seguint les recomanaci-
ons emeses per Protecció Civil, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha aprovat un protocol 
per establir les mesures de segu-
retat que s’hauran d’adoptar per 
visitar el cementiri municipal.
L’aforament màxim serà d’una 
persona per cada 2,5 m2 i estarà 
degudament senyalitzat. A més, 
s’establirà un recorregut per a 
l’entrada i un recorregut per a 
la sortida, de manera que les 
persones no es trobin en sentits 
oposats, respectant la distància 
1,5 metres entre les que hi ac-
cedeixen o en surten. S’indicarà 
amb marques al terra, tanques o 
cintes.
Es limitarà l’accés al recinte en 
els moments que, per la quan-
titat de persones visitants, no es 
puguin garantir les condicions 
de seguretat
D’altra banda, es posarà a dis-
posició del públic dispensadors 
de gel hidroalcohòlic en llocs 
accessibles i visibles. A més, es 

reforçarà la neteja i desinfecció 
dels lavabos i es disposaran pa-
pereres distribuïdes en els re-
correguts. 
També s’amplia l’horari d’ober-
tura, en la mesura del possible, 
per tal de distribuir l’afluència 
de persones al recinte per rea-
litzar la tradicional ofrena als 
difunts. Així, el cementiri mu-
nicipal obrirà de 8:00h a 21:00h 
durant els dies 30 i 31 d’octubre 
i 1 i 2 de novembre.
Per part de les persones usuàri-
es les mesures a adoptar seran 
les bàsiques: desinfectar-se les 
mans abans d’accedir a la ins-
tal·lació, mantenir la distància 
física de seguretat i fer ús de la 
mascareta en tot moment ex-
cepte per a persones que n’esti-
guin exemptes, per motius de 
salut, i els infants menors de 6 
anys.
No es podrà menjar ni veure 
dins del recinte. I només po-
dran entrar d’una en una al la-
vabo, excepte les persones que 
requereixin assistència, que 
podran entrar amb un acompa-
nyant.
Es recomana als visitants limi-
tar el temps d’estada i limitar l’ús 
de bancs i seients.

Protocol de seguretat per 
accedir al cementiri en la 
festivitat de Tots Sants

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un total de 124.367€ apro-
ximadament es repartiran 
entre els 96 establiments 
comercials de Vilanova del 
Camí que s’han beneficiat 
dels ajuts directes al comerç.
Aquests ajuts van ser ator-
gats per la Generalitat de 

Catalunya per reactivar l’ac-
tivitat econòmica arran de la 
situació generada per l’estat 
d’alarma del 14 de març arrel 
de la pandèmia per la CO-
VID-19.  La gestió de l’apor-
tació de gairebé 1,5 milions 
d’euros ha sigut a través de 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 

amb la col·laboració de tots 
els ajuntaments que en for-
men part.
Els establiments comercials 
van poder sol·licitar ajuts se-
gons si es van veure obligats a 
tancar durant el confinament 
o segons si van poder seguir 
oberts, però van tenir una 
forta davallada d’ingressos.

El comerç de Vilanova del Camí subvencionat amb 124.000 €  
per part de la Generalitat

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

Dilluns es va celebrar una jun-
ta de l’entitat durant la qual 
es va escollir una nova Junta 
Directiva. Albert Viscarri, de 
Mapfre, serà el nou president 
de Vilanova Comerç i l’acom-
panyen Ester Conchillo, de 

Rocandi,  com a Secretària i 
Verónica Romero, d’Anfora’s, 
com a Tresorera. El fins ara 
president, Jordi Vilarrubias, 
passarà a ser vocal.
Segons indiquen els estatuts 
de l’entitat, Vilanova Comerç, 
ha de renovar la seva junta di-
rectiva cada cinc anys. 

Albert Viscarri rellevarà Jordi Vilarru-
bias a la presidència de Vilanova Comerç

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 113 | Igualada | Tel.639 666 077 
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com

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

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

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

a.carretilles@gmail.com

10 % de descompte
 EN EL CURS DE CARRETONER 
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE



42  |  COMARCA Divendres, 23 d’octubre de 2020

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
s’ha adherit a la moció 
de l’Associació de Mu-

nicipis per la Independència, 
entitat de la qual en forma 
part, que rebutja la decisió 
del Tribunal Suprem d’inha-
bilitació del 131è president de 
la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra.
El ple municipal ha aprovat 
per majoria absoluta el text, 
que vol “una justícia justa, 
ponderada i equilibrada” que 
“doni garanties a l’estat i a tota 
la ciutadania” i que “respecti 
la separació de poders”. Per 

això, la moció demana “el 
màxim respecte per a les ins-
titucions catalanes” i per als 
seus “representants escollits 
democràticament” i també 
reitera el compromís amb la 
República Catalana: “Con-
tinuarem treballant des de 
cada poble i cada ciutat per 
materialitzar l’estat català, 
un projecte que compta amb 
el suport majoritari de la po-
blació que ho ha expressat 
reiteradament a les urnes el 
9 de novembre de 2014 i l’1 
d’octubre de 2017”, segueix.
La moció també conside-
ra que els fets per els quals 
el tribunal inhabilita Quim 

Jorba rebutja fermament la decisió del 
Suprem d’inhabilitar el president Torra

Torra “no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats 
en la llibertat d’expressió”. 
“Una sentència totalment 
grotesca i desproporcionada 
que deriva de la instrumen-
talització de diverses ins-
titucions de l’estat, com en 
aquest cas la Junta Electoral 
Central. Així mateix, expres-
sem la total solidaritat cap al 
president Torra que ha patit 
dos processos judicials in-
justos per defensar des de la 
màxima institució del nostre 
país la llibertat d’expressió, 
la llibertat dels presos i dels 
exiliats i el dret d’autodeter-
minació”, sentencia.

JORBA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Jorba ha aprovat per 
majoria absoluta man-

tenir els preus actuals dels im-
postos i de les taxes de com-
petència municipal durant 
l’exercici 2021. En l’acord de 
modificació de les ordenances 
fiscals que regulen els tributs 
municipals pel proper exercici 
únicament van modificar-se 
les que regulen l’Impost so-
bre béns immobles, l’Impost 
sobre vehicles de tracció me-
cànica, l’Impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana i la Taxa 
de prestació del servei de ges-

tió de residus municipals, per 
adequar els seus textos als 
canvis normatius produïts en 
el darrer any.
L’alcalde de Jorba, David Sà-
nchez, detalla que “en aquest 
context de crisi sanitària però 
que molt probablement re-
sulti en una situació de crisi 
econòmica i social” l’equip de 
govern ha cregut necessari “no 
augmentar el tipus impositiu 
de cap dels impostos, taxes o 
preus públics, mantenint els 
mateixos tipus que fins ara”. 
“Però és convenient fer una 
adaptació normativa fruit 
d’aquests canvis a les regula-
cions que afecten les ordenan-
ces fiscals”, va afegir Sànchez.

Jorba congela els 
impostos i les taxes 
municipals per al 2021

JORBA / LA VEU 

Jorba ha aprovat per ma-
joria absoluta la revisió 
del Padró d’habitants 

municipal que cada any es 
fa amb la referència de l’1 de 
gener. David Sànchez, alcal-
de de Jorba, ha valorat que 
“amb una petita variació, la 
població de Jorba es manté 
estable”. Segons les variaci-

ons registrades per l’Ajunta-
ment, a 1 de gener de 2020 
Jorba comptava amb un total 
de 2 habitants menys que un 
any abans, amb les altes de 
61  persones (29 dones i 32 
homes) i la baixa de 63 (35 
dones i 28 homes). Això su-
posa que aquest 2020 la po-
blació registrada a 1 de gener 
és de 834 persones, 405 do-
nes i 429 homes.

Jorba té amb una població 
de 834 habitants aquest 2020

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A partir de dilluns dia 
26 d’octubre i fins al 
dia 27 de novembre 

(ambdós inclosos), L’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-
munt, a través de la Regi-
doria d’Ensenyament, obre 
la convocatòria per atorgar 
beques per al curs acadèmic 
2020/2021. Aquestes s’adrecen 
a l’alumnat menor de vint-i-
cinc anys empadronat al mu-
nicipi.).
La Regidoria d’Ensenyament 
promou aquests ajuts, des de 
l’àmbit municipal, amb l’ob-
jectiu de col·laborar amb les 
famílies o tutors en les despe-
ses derivades de l’ensenyament 
obligatori. Alhora també es 
vol donar suport i promoure 
l’ensenyament postobligatori.
Per aquests ajuts s’ha consig-
nat una partida de 20.000 € 
del pressupost. L’import de 
la beca destinada a l’alum-
nat d’ESO serà de 30,00 € per 
alumne/a. Pel que fa a estu-
diants de Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mitjà o 

Superior amb menys de vint-
i-cinc anys serà de 100,00 € i 
pels que cursin Estudis Uni-
versitaris de grau, postgrau i 
màster menors de vint-i-cinc 
anys serà de 200,00 €.
Les sol·licituds es podran pre-
sentar, preferentment, mit-
jançant instància per la Plata-
forma E-Tram  https://www.
lapobladeclaramunt.cat/ajun-
tament-seu-electronica/ser-

La Pobla de Claramunt obre la convocatòria 
per la sol·licitud de beques als estudiants de 
secundària i estudis superiors

veis-i-tramits/tramits-i-ges-
tions.html  o presencialment 
a les oficines municipals els 
matins de dilluns divendres 
de 9:00 h a 14:00 h.
Podeu consultar els termi-
nis de presentació, la docu-
mentació necessària i tota la 
informació a les basses de la 
convocatòria disponible al 
web municipal www.lapobla-
declaramunt.cat 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha portat a terme di-
verses millores al ce-

mentiri, algunes de les quals 
s’han realitzat per adaptar les 
visites a les mesures per evitar 
la COVID-19, i que consistei-
xen en la instal·lació d’un dis-
pensador de gel hidroalcohò-
lic a l’entrada i de cartells amb 
les precaucions de salut que 
cal prendre. Aquestes dues 
actuacions també s’ha fet al 
cementiri de l’Espelt.
Les obres a l’equipament 
d’Òdena han consistit en què, 
des del mes de juliol, s’ha ins-
tal·lat un sistema que fa que 
la porta s’obri i es tanqui de 
manera automàtica. A més, 
la brigada municipal ha ar-
ranjat la façana, que estava 
malmesa, i ha fet una rampa 
per millorar l’accés i la mo-
bilitat dins el recinte. També 
s’han ubicat dues càmeres de 
videovigilància amb l’objec-
tiu d’evitar els abocaments de 
residus que hi ha a la zona.
Horaris dels cementiris 
d’Òdena i de l’Espelt per Tots 
Sants
Amb motiu de Tots Sants, el 
cementiri d’Òdena està obert, 
fins a l’1 de novembre, de di-

lluns a diumenge, de les 9 del 
matí a les 8 del vespre. A par-
tir del 2 de novembre l’horari 
d’obertura serà de dilluns a 
diumenge, de les 9 del matí a 
les 6 de la tarda. 
Pel que fa al recinte de l’Es-
pelt, s’obrirà el 30 i el 31 d’oc-
tubre i l’1 de novembre, de les 
9 del matí a les 6 de la tarda. 
A partir del 2 de novembre, 

L’Ajuntament d’Òdena realitza 
diverses millores al cementiri 

estarà obert, com ja és habi-
tual, els divendres, de les 9 del 
matí a les 2 del migdia.
Des de l’Ajuntament es reco-
mana que, tenint en compte 
l’àmplia franja horària d’ober-
tura dels dos espais i per evi-
tar les aglomeracions, es facin 
les visites, sempre que sigui 
possible, els dies previs a l’1 
de novembre.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena ha inaugurat 
aquest diumenge 
l’Espai del Record, 

dedicat al dol gestacional i 
perinatal, en record dels fills 
i filles morts durant l’emba-
ràs, el part o els primers dies 
de vida. El  nou espai, ubicat 
dins el cementiri d’Òdena té 
l’objectiu de donar visibilitat 
a aquest dol i un espai físic 
a les famílies, que han patit 
aquesta pèrdua, és un espai 
de reconeixement públic del 
dol gestacional i perinatal
L’espai està format per un 
ametller, un arbre que dona 
fruits cada 9 mesos com a 
paral·lelisme de l’embaràs de 
la dona, un banc, una placa 
commemorativa i unes escul-
tures cedides per l’escultora 
odenenca Montserrat Bonas-
tre Torné. També s’hi poden 
trobar unes pedres blanques 
en les que cada família pot 
escriure el seu desig, nom,.. i 
deixar-la al peu de l’ametller.
L’acte de diumenge, a més 
de la inauguració de l’espai, 
va comptar prèviament amb 
un temps per compartir sen-
timents, vivències, estats 
d’ànim entre professionals, 
Veronica Amezcua, psicólo-
ga, Myrna González del pro-
grama salut de dones amb 
empenta, Marina Rinalidi, 
doula d’acompanyament ma-
ternal i famílies que han patit 
aquest dol. També hi va parti-
cipar l’Associació Little Stars 
de la Catalunya Central qui 
ha impulsat la iniciativa de 
crear un espai en record als 
nadons que mai van arribar a 
veure la llum o que van per-

dre la vida pocs dies després, 
i es va gaudir de la música na-
gare i poesia de Marc Freixas 
i Elena Tan (animes Fluides). 
En finalitzar l’acte tothom va 
poder endur-se una planta de 
romaní com a simbologia de 
vida i creixement.   
La regidora de polítiques 
d’igualtat, Alba Gallardo ex-
plica que aquest és un espai 
necessari, íntim, tranquil i 
acollidor dedicat als nadons i 
a les seves famílies, un espai 
de record en el que convidem 
a les famílies a venir sempre 
que vulguin i puguin recor-
dar els seus fills i filles que 
han marxat abans d’hora. La 
regidora també agraeix  la 
participació de tots els pro-
fessionals que hi van partici-
par de manera  altruista i a 
totes les famílies que ens van 
acompanyar. També celebra 
que hi hagi associacions com 
la de Little Stars que poc a 
poc i amb força lluiten per 
acompanyar a les dones i a les 
famílies per donar visibilitat 
aquest dol. 
No cal que sigui fosc per veu-
re petites estrelles.

Òdena inaugura un espai 
dedicat al dol gestacional 
i perinatal
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ÒDENA / LA VEU 

El dimecres 14 d’octu-
bre a les 7 de la tarda, 
l’escriptora Care Santos 

va visitar la Biblioteca Muni-
cipal d’Òdena l’Atzavara per 
presentar un dels seus llibres 
més personals i autobiogrà-
fics, “Diamant blau”, publicat 
el 2015.
Després d’una breu ressenya 
biogràfica, va començar la 
presentació realitzada davant 
de les participants del “Racó 
de lletres” de la Biblioteca i 
d’altre públic assistent, que 
va durar poc més d’una hora. 
Al llarg de la qual, l’autora va 
parlar tant de les vivències 
personals que la van influir 
enormement a l’hora d’escriu-
re el text, com dels materials 
descoberts i recopilats durant 
els seus viatges a múltiples ar-
xius per poder elaborar amb 
solidesa una novel·la creïble i 
amb una capacitat d’ambien-
tació excel·lent. Va parlar de 

qüestions més detallades del 
procés creatiu, com els dife-
rents percentatges de reali-
tat i fantasia que va barrejar 
en el text, així com les seves 
eleccions a l’hora d’adoptar 
un estil narratiu per davant 
d’un altre, d’utilitzar diferents 
tipus de llenguatge segons en 
context, o, a nivell més genè-

Care Santos visita la Biblioteca 
Municipal d’Òdena L’atzavara

ric, la seva evolució vital com 
a creadora.
Finalment, les persones as-
sistents van poder resoldre 
abastament tots els dubtes 
generats durant la lectura 
de “Diamant blau”, així com 
també, compartir els frag-
ments o detalls del llibre que 
més els havien sorprès.
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PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte toca el 
torn a la companyia 
Pierrot Teatre de 

Centelles amb l’obra L’inspec-
tor. L’any 1988 una colla de 
gent jove de Centelles que bus-
cava una “manera diferent de 
fer teatre” va crear Pierrot Tea-
tre. Era un nou grup que volia 
fer teatre de proximitat, fugint 
del típic vodevil. Al llarg dels 
anys, el grup ha anat variant 
i ara el formen “unes 25 per-
sones, que es van ajustant en 
funció de la gent que vol fer 
teatre i de les característiques 
de l’obra que fan”, explica Joan 
Pagès, membre del grup. Re-
corda que a banda dels actors i 
actrius “hi ha un bon gruix de 
persones al darrere que ajuden 
amb la resta d’activitats que es 
necessiten per l’obra, ja sigui 

a fer d’apuntadors, decorats, 
etc.”. 
L’inspector és una obra mes-
tra inscrita en el gènere de la 
comèdia satírica, un text so-
bre la corrupció política que 
ens situa en una petita ciutat 
de províncies de la Rússia del 
segle XIX, que es veu trasbal-
sada per la possible arribada 
d’un inspector de la capital. 
Mentre la policia i els càrrecs 

“L’Inspector” de la companyia Pierrot 
Teatre, propera obra al Concurs

polítics s’afanyen a esborrar 
tots els senyals de corrupció, 
Ivan Khlèstakov, un pobre 
diable que acaba d’arribar a 
la població, es veu beneficiat 
per un malentès que fa que el 
prenguin pel temut inspector 
i que el portarà a viure tot un 
seguit de confusions. Una di-
vertida sàtira d’un món que 
dissortadament encara ens re-
corda molt el nostre.

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest passat 14 d’oc-
tubre va tenir lloc 
l’assemblea de mili-

tància d’Esquerra Republica-
na a Masquefa i La Beguda 
Alta, en la que es va renovar 
l’executiva local pels pròxims 
anys, quedant encapçala a 
partir d’ara per Ricard Vi-
nyets, qui pren el relleu a Jor-
di Ferron, el qual, tanmateix, 
seguirà com a regidor i porta-
veu municipal d’Esquerra Re-
publicana al Ple de Masquefa.
El nou president de la secció 
local ha manifestat la seva vo-
luntat de seguir fent créixer la 

confiança de les masquefines 
i masquefins, begudenques i 
begudencs en Esquerra Repu-
blicana de Catalunya tant en 

Ricard Vinyets nou president de
l’executiva d’ERC a Masquefa 

l’àmbit nacional com en el lo-
cal, on el benestar dels veïns i 
veïnes continuarà sent la gran 
prioritat, sobretot en aquests 
complicats moments socials 
i sanitaris ocasionats per la 
pandèmia de la covid-19.
Esquerra Republicana conti-
nuarà exercint amb els seus 
dos regidors una oposició 
responsable al ple masque-
fí en pro de les diferents re-
alitats socials dels diferents 
nuclis i barris que componen 
Masquefa i La Beguda Alta, 
especialment en aquests mo-
ments que l’Ajuntament de 
Masquefa té una complicada 
situació econòmica fruit del 
tancament de la liquidació de 
l’any 2019 amb un romanent 
de tresoreria de -628.000 € 
i un deute que ascendeix al 
72% dels recursos ordinaris 
de l’ajuntament en un any.

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb la ce-
lebració de la festivi-
tat de Tots Sants, el 

proper dia 1 de novembre, 
l’Ajuntament de Piera ha de-
cidit ampliar l’horari dels ce-
mentiris municipals. Fins al 
dia 2 de novembre, les instal-
lacions romandran obertes en 
els dies i hores següents: 
Del 19 al 23 d’octubre: de 9 a 
17 h
Els dies 24 i 25 d’octubre: de 
9 a 14 h
Del 26 d’octubre al 2 de no-
vembre (inclòs el dia de Tots 
Sants): de 9 a 17 h 
Es recomana a la població 
que les visites es facin du-
rant les dues setmanes que 
romandran obert els cemen-

tiris i que es redueixi el temps 
d’estada per evitar aglomera-
cions. Recordem que el Ce-
mentiri Nou té un aforament 
de 150 persones, el Cementiri 
Vell de 120 persones i el Ce-
mentiri Modern de 150 per-
sones.
Les persones que accedei-
xin a qualsevol dels recintes 
hauran de seguir les mesures 
de seguretat establertes per a 
minimitzar el risc de contagi 
de la COVID-19. Així, doncs, 
caldrà fer ús de la mascareta, 
rentar-se les mans amb gel hi-
droalcohòlic a l’entrada i sor-
tida de l’equipament, respec-
tar la distància entre persones 
d’1,5 metres així com els re-
correguts marcats. Es recor-
da que està prohibit menjar i 
beure a l’interior del recinte.

Ampliació de l’horari dels 
cementiris municipals

PIERA / LA VEU 

El Banc de Sang i Tei-
xits posa en marxa una 
nova campanya de do-

nació de sang a Piera amb la 
voluntat de mantenir les reser-
ves en els nivells habituals als 
centres hospitalaris. Enguany, 
les necessitats de sang són més 
elevades per la represa d’ope-
racions que s’havien ajornat 
durant les setmanes més dures 
de la pandèmia.
El dilluns, dia 26 d’octubre, els 
veïns i veïnes podran donar 
sang de 10 a 14 h i de 17 a 21 
h al Casal per a joves i grans. 
Per a fer-ho, serà necessari re-
servar prèviament a través del 

web www.donarsang.gencat.
cat. Cal recordar que la CO-
VID-19 no es pot transmetre 
per la sang, amb la qual cosa, 
el procés de donació i transfu-
sió compta amb la seguretat 
habitual.
Recordem que pot donar sang 
qualsevol persona que tingui 
bona salut, tingui més de 18 
anys i pesi 50 quilos o més. 
Per donar sang no cal estar en 
dejú. Des del Banc de Sang es 
fomenta la donació com un 
acte de responsabilitat ciu-
tadana i com una acció de 
compromís social. La sang és 
necessària sempre i tothom en 
pot donar destinant només 20 
minuts del seu temps.

Crida a la ciutadania per 
a mantenir les reserves 
de sang

Farmàcia d'Igualada

Interessats enviar currículum a:
curriculumfarmacia2020@gmail.com

cerca 
 farmacèutic/a. 

cerca 
farmacèutic/a
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Finalment aquest diu-
menge 25 d’octubre 
(s’havia programat 

inicialment el juliol) es 
presenta el llibre escrit per 
l’hostaletenca Marta Valls i 
editat per l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola que ex-
plica la vida de Ramon Ju-
nyent, un saurí que va lluitar 
a la Catalunya rural de la se-
gona meitat del segle passat 
per tal que l’aigua estigui a 
l’abast de tothom. Aventu-
rer, autodidacta i treballador 
incansable, per a Ramon Ju-
nyent l’aigua ha estat la seva 
passió i obsessió alhora.
L’acte es podrà seguir a par-

tir de les 18.00 (seguint les 
mesures i control d’accés) 
a l’Auditori Cal Figueres i 
també a través del comp-

Marta Valls presenta la història de 
Ramon Junyent als Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Obert el període d’ins-
cripcions del curs 
anual d’horticultura 

ecològica que es farà en quatre 
sessions. Una molt bona opor-
tunitat per adquirir coneixe-
ments i treure el màxim profit 
del teu hort. 
El curs, amb un cost de només 
10€, consta de 3 classes teòri-
ques (5, 12 i 19 de novembre 
de 19 a 21 hores) a l’Auditori 
Cal Figueres i una quarta ses-
sió pràctica amb data per de-
terminar. Amb aquestes sessi-
ons s’aprendran les tècniques 
per treure el màxim rendi-
ment d’un hort ecològic.

Aquest és un curs impres-
cindible per optar a un dels 
horts municipals de la Font 
del Comú. Actualment n’hi ha 
una dotzena de disponibles i 
estan pensats per abastar, com 
a mínim, una família sencera. 
La concessió és per a un mà-
xim de 4 anys i, a més, inclou 
assessorament tècnic i tallers 
un cop al mes amb una quota 
anual d’entre 90 i 50 euros se-
gons bonificacions.
Les inscripcions es poden fer 
presencialment a les oficines 
municipals de l’Ajuntament, o 
fer una prereserva per telèfon 
al 93 771 21 12 o enviant un 
correu electrònic recepcio@
elshostaletsdepierola.cat.

Pots tenir el teu propi 
hort amb tècniques 
sostenibles

te d’Instagram de l’Ajunta-
ment. En l’acte hi participa-
ran l’autora, el protagonista i 
el seu fill.

Nova picabaralla a Cabrera d’Anoia entre ERC i PSC 
amb les ordenances fiscals de fons
CABRERA / JORDI PUIGGRÒS

A ltra vegada enre-
nou polític a Cabre-
ra d’Anoia. El poble 

sembla condemnat a ser una 
olla de grills de manera con-
tinuada, producte de la severa 
radicalització de les relacions 
polítiques entre govern i opo-
sició. Tant és qui mani, sempre 
hi ha ball de bastons.

La justícia, pel mig
Aquests dies ha tornat a circu-
lar -intencionadament, és clar- 
una provisió judicial de maig 
de 2018 en la que la jutgessa 
d’instrucció número 3 d’Igua-
lada iniciava accions judicials 
per la via penal contra l’alcalde 
Jaume Gorrea (ERC) per un 
escrit d’acusació de la fiscalia 
provincial de Barcelona. 
Tot plegat neix en un decret, 
el 19 de desembre de 2011, 
quan Gorrea va tirar endavant 
el projecte de sanejament del 
camí de Canaletes a Sant Jau-
me Sesoliveres per un valor de 
209.992 euros, adjudicant-lo a 
l’empresa Construccions Jordi 
Riera. Sembla que la decisió 

corresponia al ple municipal i 
no a l’alcalde, perquè el cost del 
projecte superava el 10% dels 
recursos ordinaris del pressu-
post de l’Ajuntament, tal i com 
marca la llei vigent. Tampoc es 
va fer publicitat del projecte, i 
no tenia l’aval del departament 
d’Economia i Finances de la 
Generalitat. A més, el fiscal 
apunta que Gorrea feia refe-
rència a un “acord inexistent 
d’un ple municipal per al qual 
s’hauria aprovat l’oferta de l’em-
presa com a més avantatjosa”.
Com que Gorrea ho va resol-
dre, segons la fiscalia, per la via 
directe del decret, l’acusació li 
demana 9 anys d’inhabilitació 
per un delicte de prevaricació. 
Ara sembla que  aquesta dili-
gència judicial (Prodediment 
abreviat 7/2008) estaria ja en la 
fase de fixar la data del judici. 
La Veu ha intentat conèixer la 
versió de l’alcalde Jaume Gor-
rea sobre aquest assumpte, 
sense èxit.

Acord d’ERC 
amb Ciutadans
Com que Esquerra no té majo-
ria a l’Ajuntament, va optar per 

pactar amb l’únic regidor de 
Ciutadans (C’s) que va sorgir 
a les últimes eleccions munici-
pals, l’any passat. 
La situació ha indignat el PSC, 
perquè aquell regidor, Antonio 
Lanuza, va plegar i el seu subs-
titut a la llista, Gabriel Medina, 
ha estat ara “alliberat”. És a dir, 
tindrà un sou municipal de 
22.500€. Això és va aprovar el 
passat 13 d’octubre.
Salus Monteagudo (PSC), exal-
calde i ara a l’oposició, explica 
que “Cabrera és un poble amb 
molt pocs recursos propis. Re-
cordar que en els pitjors mo-
ments de la crisi es va arribar 
a un 39% d’atur, tenim molta 
gent amb ajudes, i una altra 
molta que per prudència es 
troba a l’expectativa de la sego-
na onada d’aquesta Pandèmia, 
que té asfixiades econòmica-
ment moltes famílies. Tenim 
un alcalde que no va guanyar 
les eleccions municipals de 
2019, processat per prevarica-
ció, i, per acabar-ho d’arreglar, 
perquè el regidor de Ciutadans 
li doni suport, li ha de donar 
una retribució de 22.500 euros. 
És indignant i una vergonya 

per Cabrera i per la comarca”. 
S’ha de destacar que Medina 
forma ara part del Grup Mixt.

Ple mogut
En el darrer ple, els regidors 
del PSC van abandonar el saló 
de plens durant l’aprovació de 
les ordenances fiscals (taxes i 
impostos) pel 2021, acusant al 
govern d’apujar-los un 20%, i 
argumentant que l’alcalde no 
els va oferir dret a rèplica.
Aquí sí que ERC va fer un co-
municat, explicant que l’Ajun-
tament arrossega un dèficit de 
500.000€ i està seguint un pla 
de viabilitat econòmica que li 
tutela la Diputació. “El nostre 

municipi no pot endeutar-se 
més, sinó prendre decisions 
per corregir el que l’oposició 
considera normalitat, perquè 
ha quedat molt clar que la seva 
manera de governar és gastant 
els diners dels veïns i veïnes de 
Cabrera d’Anoia amb total ir-
responsabilitat”. Per al govern 
l’actitud del PSC “és de vergo-
nya democràtica i política”, i 
reclamen que “abandoni la crí-
tica, la política de destrucció, i 
la mentida”. 
El govern aclareix que l’IBI 
s’apujarà una mitjana de 20€, 
les escombraries un 8%, el 50% 
la neteja de fosses sèptiques i 
dos euros l’impost de vehicles. 

Jaume Gorrea i Salus Monteagudo, en una imatge d’arxiu.

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

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

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

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

#MESQUEUNTAXI
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CAPELLADES / LA VEU 

Com cada 15 d’octubre, 
Capellades ha tornat 
a retre homenatge al 

President Companys. Al matí 
la vila es va despertar amb 
salves d’honor i a la tarda va 
tenir lloc l’acte institucional 
davant el monument. Hi van 
intervenir l’alcalde, Salvador 
Vives, qui va donar la ben·
vinguda al públic assistent i 
va recordar com la situació 
viscuda fa tants anys té mas·
sa semblances al moment ac·
tual.
Seguidament, representants 
de la secció local d’Esquer·
ra Republicana de Catalu·
nya van fer l’ofrena floral i a 
continuació, davant el públic 
i els representants dels altres 
grups municipals, excepte 
Ciutadans, va intervenir el 

regidor de Cultura, Àngel So·
teras, qui va fer una glossa de 
la figura de Lluís Companys.
El darrer acte de la jornada va 
ser la representació de l’obra 
“Mort a les cunetes”, amb Joan 
Valentí com a màxim prota·
gonista. L’obra remet al ma·
teix moment històric i exposa 

Capellades ret homenatge al President 
Companys

des de diferents punts de vis·
ta com es va viure l’afusella·
ment de 8 presos republicans 
a Castellolí. L’obra, basada en 
fets reals, va posar en situació 
la platea del Teatre La Lliga, 
just en el dia en què s’havia 
tornat a proposar un nou rea·
justament de l’aforament.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte, de 10 a 
1 del migdia, un piano 
de cua ha estat instal·

lat al bell mig de la plaça Ca·
talunya. Això ha estat possible 
gràcies a la Fundació Maria 
Canals, que és l’encarregada, 
entre altres propostes, de pro·
moure la iniciativa “El Maria 
Canals porta cua”. 
Totes les persones que van 
passar per la plaça van tenir 
l’oportunitat de tocar el pia·
no de cua, fent·lo sonar més 
o menys bé, però la sonoritat 
no era el principal objectiu. 

La idea és que tothom hi tin·
gui accés per tal de desmitifi·
car un instrument que sovint 
s’acompanya d’una etiqueta 
elitista.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras valora aquest propos·
ta molt en positiu ja que “tot 
el matí va ser un degoteig de 
persones que volien provar de 
tocar –molts d’ells joves alum·
nes de l’Escola de Música de 
Capellades· o bé que per curi·
ositat venien a veure el piano i 
escoltar·ne la música. Ha estat 
una mostra més que la Cultu·
ra pot ser segura i que connec·
ta sempre amb la gent”.

El Maria Canals porta 
cua a la plaça Verdaguer

CAPELLADES / LA VEU 

Fins el dijous 29 d’octubre es 
poden sol·licitar les ajudes al 
transport per als estudis posto·
bligatoris que convoca l’Ajunta·
ment de Capellades.
Tal com es detalla a les  bases, 
aquesta convocatòria té com a 
objecte la concessió d’un suport 
a les despeses de transport, dels 
joves estudiants que es despla·
cen  fora del municipi a cursar 
els estudis acadèmics durant el 
curs 2020/2021. La regulació 

d’aquesta beca es concreta a jo·
ves que durant el curs acadèmic 
2020/2021 (a partir de setembre 
del 2020) es matriculin a estudis 
postobligatoris que no s’oferei·
xen al municipi de Capellades: 
batxillerats específics, cicles for·
matius de grau mitjà i grau su·
perior i graus universitaris.
Tota la informació, com els 
requisits necessaris per dema·
nar·ho,  o la documentació que 
cal presentar, es poden consul·
tar a la pàgina web de l’Ajunta·
ment de Capellades.

Darrers dies per sol·licitar l’ajut 
de les beques de transport

CAPELLADES / LA VEU 

A principis del mes de 
setembre, després de 
diverses reunions, es 

va iniciar una col·laboració 
entre l’Associació Canigat i 
l’Ajuntament de Capellades 
per la gestió de les colònies 
de gats ferals de la vila. Ja feia 
temps que es duia a terme 
aquesta tasca al nostre poble, 
però havia sigut insuficient i 
l’aturada per la pandèmia va 
generar un retrocés que va fer 
molt visible el tema dels gats. 
Canigat és una associació 
sense ànim de lucre, formada 
per diferents persones que, de 
manera voluntària, s’encarre·
guen de fer seguiment dels 
gats que viuen al carrer.
Fa uns dies hi va haver una 
nova trobada entre tècnics, 
responsables polítics i les re·
presentants de Canigat a Ca·
pellades, per valorar l’estat 
de les colònies ja detectades 

i de les noves que han sortit 
en aquests mesos de menys 
treball. 
El procediment que de mane·
ra habitual segueix l’associa·
ció per gestionar les colònies 
és detectar on són, alimentar 
els animals amb menjar espe·
cífic, comprovar si necessiten 
atenció veterinària, i treballar 
conjuntament amb volunta·
ris de la zona que se’n puguin 
fer càrrec de manera regular. 
També s’esterilitzen aquests 

gats mitjançant el mètode 
CER (Captura, Esterilitza·
ció i Retorn) per evitar·ne 
la superpoblació i els efectes 
negatius que això pot generar.
D’ara endavant, se seguirà 
treballant conjuntament i 
fent les gestions necessàries, 
per poder explicar més enda·
vant els resultats. 
També es publicarà un resum 
imprès amb tota aquesta in·
formació que anirem donant. 
La implicació dels veïns de 
la vila compromesos amb el 
benestar animal serà neces·
sària per poder seguir regu·
larment amb aquest treball 
voluntari, en col·laboració 
amb l’associació i l’Ajunta·
ment, evitant així que aquest 
pugui ser un problema i per 
millorar entre tots la qualitat 
de vida d’aquests animals que 
viuen en els nostres carrers.

L’Ajuntament de Capellades col·labora 
amb l’entitat Canigat 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Empresarial
de l’Anoia

IV Fòrum
Acte obert a tothom prèvia

confirmació d'assistència

Llibre Blanc d’Infraestructures 
i Mobilitat de l’Anoia

INVITACIÓ 
El proper 28 d'octubre de 2020 presentarem el document “IV 
Empresa i Progrés: Llibre Blanc d’Infraestructures i Mobilitat de 
l’Anoia”, en el marc del IV Fòrum Empresarial de l’Anoia. Explicarem, 
analitzarem i debatrem les necessitats, preocupacions, i opinions en 
relació a les carreteres, les infraestructures i la mobilitat. Exposarem 
la situació de l’Anoia en aquest sentit, debatrem com afrontar els 
canvis, i quins reptes cal marcar-se com a comarca. Si tenim un 
territori competitiu, tenim una empresa competitiva. En aquest 
sentit, estar ben comunicats per carretera i per xarxa ferroviària i 
comptar amb unes bones infraestructures i un bon servei de 
transport públic és vital per avançar com a comarca, millorar la 
competitivitat empresarial, i també enfortir l’economia anoienca.

Esperem que ens hi acompanyeu 
perquè tots hi tenim molt a dir.

Joan Domènech, president de la UEA

28 d'octubre de 2020 
A les 18:30h

En streaming-
Plataforma online

Organitza: Amb el suport: Col·labora:

PROGRAMA
• Inici i presentació del document 
 “IV Empresa i Progrés: Llibre Blanc 

d’Infraestructures i Mobilitat de l’Anoia”.
 
• Elevator pitch de la mà de tres experts 

en infraestructures, mobilitat i noves 
inversions

 
• Visió 360º “Necessitats, reptes i 

oportunitats de l’Anoia com a territori”
 
• Cloenda de l’acte

L’acte estarà conduït per Joan Maria Morros, cap d’informatius 
de RAC1 i degà del Col·legi de Periodistes. Ens acompanyarà el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet 

28 d'octubre de 2020
A les 18:30h
En streaming-
Plataforma online

28 d'octubre de 2020
A les 18:30h
En streaming-
Plataforma online

Informació i reserva
Tel. 93 805 22 92 
uea@uea.cat
www.uea.cat
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat divendres 16 
d’octubre la directora 
dels Serveis Territori-

als a la Catalunya Central del 
Departament de Presidència, 
Ivet Castaño, va visitar el mu-
nicipi de Calonge de Segarra.
Acompanyada de l’alcalde i 
del regidor Marcel·lí Castells, 
van explicar-li el projecte de 
millores al nucli de Dusfort, 
i van mostrar-li insitu les 
obres de reforma i ampliació 
de l’edifici de l’Ajuntament. 
Ambdues actuacions han 
rebut un important finan-
çament del Departament de 
Presidència de la Generali-
tat de Catalunya, a través del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). Les ac-
tuacions de millora del nucli 
de Dusfort compten amb una 

subvenció de 250.000 €, men-
tre que s’ha concedit 120.000 
€ per la reforma i ampliació 
de l’edifici de l’Ajuntament.
Amb les obres de millora del 
nucli de Dusfort es preveu re-
alitzar diverses actuacions de 
millora integral del poble de 
Dusfort –millora de la pavi-

La directora dels Serveis Territorials 
a la Catalunya Central visita Calonge 
de Segarra

mentació de carrers, millora 
del sanejament, de l’enllume-
nat públic i de les instal·laci-
ons, entre d’altres– i al mateix 
temps fer arribar la fibra òpti-
ca al nucli de Dusfort i donar 
cobertura de fibra òptica a al-
tres nuclis i masies del muni-
cipi per mitjà de radioenllaç.

CALAF / LA VEU 

Els veïns de Calaf co-
mencen a estar ja can-
sats dels problemes 

endèmics amb l’aigua del mu-
nicipi, que cada vegada són 
més recurrents i demanen una 
solució efectiva del problema. 
Només aquest any ja van estar 
cinc setmanes durant el mes 
de gener sense poder consu-
mir aigua de l’aixeta i ara, des 
de l’agost, tornen a estar amb 
el mateix problema. L’aigua de 
Calaf, que prové de pous, sem-
pre ha tingut problemes amb 
els nitrats que moltes vegades 
superen el llindar dels 50 mg/l, 
per sobre del qual es considera 
que l’aigua està contaminada, 
i quan no els superen estan 
molt al límit, essent una ai-
gua no massa bona per a l’ús 
de boca i molts veïns ja no en 
consumeixen habitualment.
Un grup de veïns, representats 
per Joan López, han comen-
çat a reunir-se per reclamar 
aquest dret a l’aigua neta i 
en condicions. Estan duent a 
terme diverses trobades amb 
diverses entitats i ara estan 
pendents d’una reunió amb 
Aigües de Manresa, empresa 
subministradora de l’aigua de 
Calaf.
Segons explica López “no és 
normal que et cobrin un re-
but quan no t’estan donant un 
servei que és bàsic i essencial. 
En la reunió que es va fer amb 
l’Ajuntament vam proposar di-
verses solucions: una era que 
repartissin uns vals als veïns 
segons el consum d’aigua de 
boca, l’altra era portar cubes 
d’aigua i tirar-les al dipòsit o 
bé repartir aigua, i per últim 
rebaixar els rebuts de l’aigua, 
però se’ns va negar tot i no ens 
van donar cap solució”.
Francesc Martínez, un altre 

dels veïns, reclama a més a 
més “transparència per part 
del govern municipal, que ex-
pliquin tot el que passa amb 
aquest tema de l’aigua perquè 
els calafins estem sense un 
dels bens bàsics per a l’home 
com és l’aigua potable”. “Ja al 
2017, en un ple de l’Ajunta-
ment, l’equip de govern va pre-
sentar -i va ser aprovada- una 
moció on, entre altres punts, 
es demanava prioritzar com 
a essencial el servei de submi-
nistrament d’aigua potable al 
municipi. Llavors jo em pre-
gunto -diu Martínez- com és 
que el Sr. Badia no fa res si va 
ser el seu grup mateix qui va 
presentar la moció?”.

Aigua amb uns nivells de ni-
trats altíssims
Francesc Martínez exposa 
que l’aigua “és un dret bàsic 
i fonamental, que se’ns està 
privant”. A més, apel·la a com 
els pot afectar a la salut. I és 
que, quan tenen aigua pota-
ble, “els nitrats sempre estan 
per sobre dels 45 mg/l i el to-
pall de l’OMS és 50”. També 
es queixa que sempre s’avi-
sa de la prohibició tard, “per 

exemple aquesta vegada van 
tardar molt a tancar les fonts 
públiques”. “Poden passar dos 
dies entre que es fa l’anàlisi i 
es té els resultats”, lamenta. “A 
més no se’ns ha dit clarament 
a quins nivells hem arribat 
aquest estiu i els ciutadans te-
nim dret a saber-ho.”

La connexió amb el pantà de 
la Llosa del Cavall
La solució permanent a les 
deficiències passa, segons 
l’Ajuntament, per dues vies: la 
connexió amb la Llosa del Ca-
vall i, a banda, la creació d’una 
planta per tractar els nitrats 
de l’aigua dels pous del muni-
cipi, que segons es va dir des 

del consistori al mes d’agost 
estaria enllestida la tardor, 
però no se n’han vist els resul-
tats. De moment, però, aquest 
octubre, l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) 
ha tret a informació pública el 
projecte per connectar Calaf 
amb el pantà de la Llosa del 
Cavall, amb un termini previst 
per al 2021.
Aquest projecte de connexió 
ve ja del 2017, quan l’Ajunta-
ment de Calaf va sol·licitar a 
l’ACA la connexió a l’artèria  
de la Llosa del Cavall que for-
ma part de l’abastament d’ai-

Veïns de Calaf reclamen una solució al tema de l’aigua, ja
gua Ter-Llobregat. L’ACA va 
considerar viable la demanda i 
va començar a tirar endavant.
Els veïns es pregunten “per 
què s’ha tardat tant temps a 
posar fil a l’agulla amb aquesta 
connexió?”
“Nosaltres el que volem -diu 
Joan López- són solucions rà-
pides ja, i una solució final a 
llarg termini i que els veïns 
de Calaf puguem tenir aigua 
neta i potable com ens me-
reixem i si l’Ajuntament no 
ens pot donar la solució, que 
sigui la Generalitat o l’ens a 
qui li pertoqui”.

Joan López, representant dels veïns de Calaf que demanen solu-
cions al tema de l’aigua

Interessats trucar:
636 92 52 98
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 Volem donar-te suport incentivant les visites al 
teu  establiment pensant en la campanya de Nadal

Volem oferir-te preus molt econòmics i  amb gran visibilitat.

*Bases de la campanya: 
9.000 vals per a cada comerç (encartats al diari 

durant 3 setmanes) per només 150€ 
Aquesta campanya, a més de promocionar-la al 
diari, en farem difusió a les xarxes socials, web i 

ràdio, perquè la gent hi participi i vingui als 
vostres comerços

Truca’ns sense compromís i  i t’assessorem. 
Publicitat@veuanoia.cat

Tel. 93 804 24 51- 667 50 04 05

Col·labora:

El teu comerç
el teu descompte

vals de descompte *

PARTICIPA EN ELS VALS DE 
DESCOMPTE DE LA VEU

Tens un comerç?
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CALAF / LA VEU 

La segona sessió del ci-
cle Tardor de Teatre del 
Casino de Calaf serà un 

homenatge en clau d’humor 
de l’artista Mary Santpere. 
L’obra serà el dissabte 24 de 
novembre a les 20.45 hores. 
L’obra la protagonitzen dues 
cantatrius que mentre prepa-
ren el seu espectacle titulat 
‘Dones Bruixes’, reben una 
visita molt reveladora i esti-
mulant de l’esperit de la poli-
facètica actriu Mary Santpere. 
Elles veuen que no podran 
estrenar la seva obra per falta 
de pressupost i decideixen fer 
una gala com a tast d’escenes 
del futur espectacle, que volen 
estrenar tot fent un Verkami. 
Amb el Verkami esperen ob-
tenir mecenes entre el públic 
per poder realitzar el seu pro-
jecte. 
Clara del Ruste i Annabel To-
tusaus són les actrius protago-
nistes de l’obra, acompanyades 
pel músic José Gallardo i l’es-
cenografia de Jordi Bulbena. 
L’obra és una producció de la 
companyia ‘Nosaltresmatei-
xes’.
La següent representació de 
Tardor de Teatre es titula‘La 
Ciutat llunyana i trepitjarà 
l’escenari del Casino el dissab-
te 31 d’octubre. La comèdia 
triomfarà a la quarta sessió 
del cicle amb els Monólogos 
Wooman, el dissabte 7 de no-
vembre. La següent sessió serà 
Una Altra Estrena, una pro-
ducció de la FAC, la XTAC i el 
grup de teatre Sus4; el dissab-
te 21 de novembre. Per últim, 

Vida de Peix tancarà el cicle 
amb Mercè Comes i Rosa An-
dreu, el dissabte 28 de novem-
bre. Totes les obres seran a les 
20.45 hores.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant 
la covid-19, l’aforament de la 
sala és limitat. Per aquesta raó, 
per assegurar-vos la localitat 
cal comprar les entrades de 
manera anticipada a través 
del portal entrapolis.com o 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep). 
També es podran adquirir a 
taquilla des d’una hora abans 
de l’espectacle, sempre que en 
quedin de disponibles. El preu 
anticipat per als socis és de 10 
euros i per al públic en gene-

El cicle Tardor de Teatre 2020 
homenatge a la gran artista Mary 
Santpere amb un espectacle d’humor

ral de 12 euros; i al mateix dia, 
per als socis és de 13€ i per al 
públic en general 15€. A més 
a més, l’obra La Mary i la Sant 
Pere està inclosa al projecte 
Calaf Cultura Jove, que ofe-
reix descomptes del 50% a les 
propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 
35 anys. El descompte es pot 
sol·licitar  a l’Ajuntament de 
Calaf o, si disposeu del codi 
personalitzat de descompte, 
directament a través del portal 
Entrapolis.com

I diumenge, concert
Per acabar el cap de setmana 
a l’escenari, el Casino de Calaf 
també ha programat un Con-
cert amb Pep i Maria José Trio 
el diumenge 25 a les 19.00 
hores. El preu de les entrades 
és de 5€ pel públic general i 
gratuït, pels socis. La venda 
d’entrades s’ha de realitzar a 
entrapolis.com. Per assistir al 
concert és obligatòria la ins-
cripció al telèfon 93 869 83 77 
o bé al 620 13 40 18 (Josep).

CALONGE DE S. / LA VEU 

En el Ple celebrat el passat 14 
d’octubre l’equip de govern 
municipal va aprovar no in-
crementar cap impost ni taxa 

i mantenir totes les bonifica-
cions per a l’exercici 2021.
Amb aquesta mesura l’Ajun-
tament pretén donar suport a 
la població davant la situació 
actual que estem vivint.

L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra congela els impostos 
i les taxes per al 2021

CALAF / LA VEU 

Amb l’objectiu de po-
der de tirar endavant 
la recollida de residus 

domiciliaris durant el primer 
semestre de l’any vinent, des 
de l’Àrea de Medi Ambient de 
Calaf estan realitzant les ges-
tions necessàries, ja que l’op-
ció per aquest nou sistema de 
recollida selectiva suposarà 
tot un canvi en la forma amb 
què actualment es gestiona la 
brossa al municipi. 
Un dels principals canvis que 
suposarà el PaP és que seran 
els posseïdors dels residus 
(ciutadans, comerços, in-
dústries, etc.) que efectuaran 
la segregació de les diverses 
fraccions dels residus en ori-
gen i, en comptes de diposi-
tar-les en uns contenidors 
que de forma permanent ro-
manen a la via pública, les 
diverses fraccions seran re-
collides directament al punt 

on es generen d’acord amb 
un calendari preestablert, ga-
rantint-ne un mínim control 
i seguiment. Per tant, caldrà 
retirar els contenidors actu-
als i facilitar a la ciutadania 
cubells i/o contenidors pro-
pis. 

Quines actuacions s’estan du-
ent a terme actualment?
- Visites a comerços, indústri-
es i altres centres d’activitats 
per conèixer les necessitats de 
contenidors.
- Visites als blocs de pisos 
de més de 10 habitatges per 
especificar el lloc i manera 
d’entrega dels contenidors. 
Es demana als presidents i 
presidentes de les comunitats 
que es posin en contacte amb 
l’àrea de Medi Ambient per 
concertar la visita (93 869 85 
12 ext. 4).
- Preparació dels contractes 
per l’adquisició dels materials 
necessaris.

Primers passos pel 
desplegament del porta a 
porta a Calaf

CALAF / LA VEU 

Des de dijous 15 d’oc-
tubre està oberta la 
convocatòria públi-

ca per a l’elecció del jutge/
essa de Pau titular i del jut-
ge/essa de Pau substitut del 
municipi de Calaf fins al 12 
de novembre
Si voleu concórrer a la con-
vocatòria podeu presentar la 
vostra sol·licitud presencial-
ment a l’Ajuntament (de di-

lluns a divendres de 08.30h a 
14h i dilluns també de 17h a 
20h) amb cita prèvia o bé per 
internet, mitjançant una ins-
tància electrònica general. 
En qualsevol cas, caldrà 
que adjunteu la següent do-
cumentació a la vostra sol-
licitud:
- Certificat de naixement.
- Certificat d’antecedents pe-
nals. 
- Fotocòpia DNI
- Currículum vitae 

- Certificat mèdic de no patir 
malaltia que l’incapaciti per 
l’exercici de Jutge o Jutgessa 
de Pau
- Declaració jurada de no ser 
objecte de cap causa d’incom-
patibilitat o inhabilitació
Les persones que s’hagin 
presentat i reuneixin les con-
dicions legals, seran escolli-
des pel Ple de l’Ajuntament 
amb el vot favorable de la 
majoria absoluta legal dels 
seus membres. 

Oberta la convocatòria per escollir
jutge o jutgessa de Pau a Calaf

Clara del Ruste i An-
nabel Totusaus són 

les actrius que aquest 
dissabte portaran

vida i humor a l’escena-
ri del Casino
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FUTBOL / PERE SANTANO 

CF MONTAÑESA 0
CF IGUALADA 2

E ra el dia més esperat. 
Després de 7 mesos 
sense competició, 

tornava la lliga. Temporada 
nova i un escenari clàssic 
per poder jugar, La Bombo-
nera de Nou Barris.
Els blaus, amb una plantilla 
molt renovada tenien la in-
tenció de començar el cam-
pionat de la millor manera 
possible, sent conscients que 
en el canvi de pla de com-
petició, tenir un bon inici 
és molt important per veure 
quines aspiracions té cada 
club.
Els igualadins, tenien da-
vant a un bloc molt dur, en 
un camp de petites dimensi-
ons, on sempre saben trobar 
les seves superioritats. Tot 
i això, els blaus tenien clar 
que ho donarien tot.
L’inici de partit va ser molt 
dur i intens. Es preveia que 
el matx es faria llarg i que 
els locals buscarien cons-
tantment les pilotes aèries i 
la pilota aturada per poder 
buscar el gol.
No obstant la forta arranca-

da dels locals, els de Marc 
Cabestany es van defensar 
molt bé i es van mostrar molt 
sòlids, tan sols concedint un 
xut llunyà, que Romans va 
desviar amb dificultats.
A mesura que avançaven els 
minuts, el CF Igualada s’ana-
va assentant al camp i van 
arribar algunes ocasions. 
Sergio i Favio van provar 
fortuna; i al minut 29, la pi-
lota es va estampar la pilota 
al pal de l’àrea local.
Des d’aquell moment, el 
joc es calmar relativament, 
sense que hi haguessin tan-
tes ocasions, però amb una 
intensitat en els xocs, que 
no va disminuir en cap mo-
ment. S’arribava al descans 
amb l’empat a zero.
A la represa, els locals van 
posar una marxa més i van 
fer sofrir la defensa blava. 
En una d’aquestes jugades, 
els barcelonins van tenir una 
gran ocasió, que després de 
ser desviada per Romans, va 
impactar amb el pal.
Lluny d’empetitir-se, els 
igualadins van créixer i van 
començar a dominar les se-
gones jugades. Al minut 71, 
en un gran jugada col·lecti-
va, Eric va assistir a Casals, 
que va definir a la perfecció, 

davant el porter. S’obria el 
marcador.
Però l’eufòria blava no va 
acabar aquí. Tan sols un mi-
nut després, Pedro va recu-
perar i va donar la passada 
de la mort a Sergio, que ma-
tava el duel. Un zero a dos a 
domicili de molt de mèrit.
Des d’aquell moment, el CF 
Igualada va saber aguantar 
el resultat i, fins i tot, va te-
nir opcions per fer el tercer. 
L’enfrontament acabava amb 
un triomf molt important 
per començar la lliga amb 
confiança. 

Arriba el duel de la Catalu-
nya Central, a Les Comes
Aquest pròxim diumenge 25 
d’octubre, a les 17h, es dispu-
tarà el clàssic enfrontament 
entre el CF Igualada i el CE 
Manresa. Un partit que ser-
virà per veure el retorn de la 
3a divisió a Igualada.
L’Igualada hi arribarà amb 3 
punts, mentre que els man-
resans van perdre per un 
ajustat 0 a 1, davant el Cas-
telldefels. 
A les instal·lacions hi podrà 
accedir públic (un màxim de 
500 persones) i s’hauran de 
seguir totes les mesures de 
seguretat.

Estrena amb victòria a domicili

Foto: Pere Santano

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF IGUALADA 2
GIRONA FC 1

Les blaves rebien al con-
junt gironí, que s’es-
trenava a la categoria. 

Però les jugadores de Cubí 
volien demostrar que estaven 
preparades per competir.
Així va ser com, en un inici 
molt intel·ligent de les locals, 
van saber fer mal en atac i van 
aprofitar les oportunitats per 
fer dos gols, a través de Sò-
nia. Un començament molt 
bo, que donava confiança per 
seguir encarant el matx.
El CF Igualada es trobava 
molt còmode amb pilota i 
semblava que s’arribaria al 
descans amb un dos a zero, 
sense patiments. No obstant, 

en una jugada a pilota atu-
rada, el Girona va retallar 
distàncies. Un cop dur just 
abans de finalitzar la primera 
part.
A la represa, les locals no van 
estar del tot encertades. Tot i 
això, cap dels dos equips va 
saber imposar-se, sense que 
es veiessin ocasions de gol.
Tot va canviar, quan al minut 
80, Pauli es va lesionar i les 
blaves es van quedar amb 10 
jugadores. Amb aquest pano-
rama, les visitants van atacar 
constantment i les blaves es 
van defensar amb ungles i 
dents, mantenint l’avantatge 
fins al final.
El CF Igualada aconseguia 
un triomf de valor, per enca-
rar la segona jornada de lliga, 
aquest cap de setmana, a Pa-
llejà, amb molta empenta.

Pateixen fins al final, 
però s'emporten la 
victòria

Foto: Marc Domingo

C L U B  
B À S Q U E T  
I G U A L A D A
www.clubbasquetigualada.cat
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

E l Comitè Europeu 
d’hoquei sobre patins 
ha decidit l’ajorna-

ment de dotze partits de les 
competicions continentals 
previstos per al pròxim no-
vembre 7, “atenent la situa-
ció sanitària derivada de la 

pandèmia de Covid-19”.
Un dels equips afectats per 
aquesta decisió és l’Igualada 
Rigat, que s’havia d’enfrontar 
a l’Uttigen suís en la primera 
ronda de la WSE Cup. Tam-
bé ha afectat a dotze equips 
més de l’OK Lliga masculina 
i femenina.
L’ajornament es va decidir 

S’ajorna la data d’inici de les 
competicions europees

“després d’analitzar les co-
municacions enviades pels 
clubs, sobre l’estat actual de 
la pandèmia en els diferents 
països europeus, i les restric-
cions adoptades per les au-
toritats, i en vista de les pro-
porcions creixents i diferents 
que estan prenent”.

Foto d’arxiu / Xavi Garcia

ROLLERS ESQUÍ / LA VEU 

E l passat cap de set-
mana i sota excep-
cionals mesures 
de control per la 

pandèmia del còvid-19, es 
va disputar el que és el se-
gon campionat d’Espanya 
d’aquesta modalitat relacio-
nada amb l’esquí de fons.
Amb participants de Catalu-
nya, Aragó, Andalusia, Na-
varra, País Basc, Cantàbria, 
Astúries i Madrid, la prova 
començava el dissabte amb 
la modalitat d’estil clàssic 
(format cronometratge) i 
sota un recorregut de 2,5km 
amb un fort desnivell positiu 
mitjà del 9 per cent. Aquest 
dia, Guim Gabarró, corre-
dor del Club Atlètic Igualada 
secció triatló que en aquesta 
cursa corria en nom del Club 

Esquí Bellver de la catego-
ria U14, aconseguia el tercer 
lloc, a només 6 segons del 
que seria el segon classificat,  
Arnau Miquel i a 38 del gua-
nyador Pau Molins (ambdós 
del CENA de Tuixent i també 
catalans). El segon dia es va 
disputar la modalitat d’estil 
patinador i aquí l’aragonès 
Adrián Lanau prenia el ter-
cer lloc al corredor anoienc 
per pocs segons, relegant-lo 
al 4t lloc en aquest dia però 
aconseguint el tercer lloc fi-
nal per promig dels temps 
del 2 dies.
Bona organització del Club 
d’Esquí de fons de Jaca sota 
la supervisió d’spainsnow 
(Real Federación Española 
deportes de Invierno ) en la 
què potser serà la primera i 
última prova d’aquest esport 
enguany.

Guim Gabarró, tercer als 
campionats d’Espanya 
de rollers esquí a Jaca

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Igua-
lada Petromiralles/
Jocnet Àlex González, 

va assolir dissabte passat el 
títol de Campió d’Espanya 
en llançament de Javelina, en 
el decurs dels 69ens Campi-

onats d’Espanya Sub-18, ce-
lebrats a les pistes de Camp 
Clar de Tarragona.
González es proclamava 
campió estatal en la prova 
del llançament de javelina, 
amb un millor llançament de 
60,34 m., marca personal.

Àlex González, del CAI, 
campió d’Espanya S18 
de javelina
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ESPORT / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
a partir de les 8 del 
vespre tindrà lloc a 

la Sala Auditori Mont-Àgo-
ra, sempre que les condici-
ons sanitàries ho permetin, 
una nova Gala de l’Esport. En 
aquesta oportunitat l’activi-
tat està condicionada per la 
pandèmia de la covid-19 i es 
realitzarà complint rigorosa-
ment totes les normatives de 
seguretat sanitària pertinents.
La Gala, organitzada per 
la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament montbuienc, 
es celebrarà com a activitat 
cultural, amb un aforament 
del 25 per cent de l’Auditori 
Mont-Àgora (la normativa 
actual permetria fins el 50, 
però es vol garantir la màxi-
ma distància interpersonal). 
Per primer cop, i tenint en 
compte les restriccions d’afo-
rament, l’acte es podrà veure 
en “streaming” a través de la 
pàgina web municipal i del 
Facebook de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui.
Només es podrà accedir a la 
Gala de l’Esport previ control 
de temperatura. Totes les per-
sones hi assistiran amb rigo-
rosa invitació i amb seients 
preassignats per garantir la 
traçabilitat de tots els assis-
tents. 
També es respectaran totes 
les distàncies de seguretat 
tant en els accessos, com a 
la sala i durant el desenvo-
lupament de l’activitat. Així 
mateix, caldrà utilitzar gel 
hidroalcohòlic per a rentat 
de mans en entrar i sortir de 
la sala i serà obligatori l’ús de 
mascareta durant tota la gala. 
Els trofeus també estaran 
desinfectats en tot moment i 
els lliuraments de trofeus es 
duran a terme sense salutació 
física. Es compliran els pro-

tocols marcats pel Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya pel que a 
fa a equipaments de projecció 
(cinemes). 
La gala d’enguany tornarà a 
ser presentada per Yannick 
Ramis i per Maria Berenguer.
Entre les novetats, cal remar-
car que no hi haurà actuaci-
ons en directe a l’escenari, 
també com a mesura de pre-
venció contra la covid-19. 
Tampoc hi haurà el tradici-
onal reconeixement als tres 
millors esportistes del mu-
nicipi, donat que enguany la 
pandèmia ha condicionat la 
pràctica esportiva i no es po-
dia valorar amb equitat a tots 
els esportistes per igual (te-
nint en compte que alguns ni 
tan sols han pogut competir 
o finalitzar les competicions 
durant aquest 2020). 
Sí que hi haurà el tradicio-
nal lliurament de reconeixe-
ments als millors esportis-
tes escolars, d’entitats locals, 
d’entitats forànies, mencions 
especials, premi “Fair Play”, 
i enguany, com a novetat, es 
farà un reconeixement a les 
entitats esportives de Mont-
bui. 
Els finalistes escolars d’aques-
ta edició són Xènia Cebrián i 
Jorge Pulido, de l’AMPA Gar-
cía Lorca; també Iker Alejan-
dro Pérez, de l’AMPA Antoni 
Gaudí; també són finalistes 
Jan Vives i Lara Llobet, de 
l’AMPA Montbou i Alejan-
dro Martínez i Ivet López, de 
l’AEE Institut Montbui.
A la categoria d’esportistes 
d’entitat forània, els finalistes 
d’enguany són la campiona 
mundial de curses de munta-
nya Sheila Avilés, la jugadora 
del Club de Futbol Iguala-
da Anna Bernadí; el jugador 
del CF Igualada Pedro Calvo; 
l’exmigcampista del CE Man-
resa actualment al CF Iguala-

da Bernat Benito; l’exporter 
de la UE Cornellà actualment 
al Santfeliuenc Oriol Martí i 
els germans Nacho i Montse 
Fajardo Gutiérrez, dos dels 
joves talents catalans en l’àm-
bit de l’squash.
Pel que fa als esportistes d’en-
titats locals, els finalistes són 
Lídia Pulido i Ainhoa Mena, 
del Club Futbol Sala Montbui; 
Adam Castaño i l’equip ca-
det “B” de la UE Sant Maure; 
Alba García i Iu Casamitja-
na, del Club Tennis Montbui; 
José Ortego, del Club Tennis 
Taula Montbui; José Antonio 
Fernández i Josep Pons, del 
Club d’Escacs Montbui; Lia 
de la Torre i Tania Gabarri, 
del Club Esportiu Montbui; 
Ariadna Busqué i Ivet Luque, 
de l’Hoquei Club Montbui; 
Joaquín Piñero, del Club Pe-
tanca Montbui; Genís Forns 
i Marc Piquer, del Moto Club 
Montbui; Ana Espinar i Lucía 
Giménez, del Club Handbol 
Montbui; Aleix Rodríguez 
i Sergi Garcia, del Club de 
Futbol Montbui; i també es 
reconeixerà a l’equip feme-
ní de bàsquet de l’Associació 

Montbui celebra aquest dissabte la Gala de l’Esport

Bàsquet de Mares Montbou 
i a l’equip femení Més 30 del 
Club d’Esports Les Moreres.
Durant la Gala es reconei-
xeran també amb mencions 
especialis aquelles fites es-
portives aconseguides pels 

esportistes i clubs esportius 
del municipi durant els dar-
rers mesos, així com també 
es reconeixeran aquelles pro-
postes que promouen la di-
fusió dels valors esportius al 
municipi (“Premi Fair Play”).

ESQUAIX / LA VEU 

Quatre anoiencs es 
van desplaçar a Va-
lència per jugar la 

Copa d’Espanya, la segona 
gran prova del circuit espa-
nyol desprès dels absoluts. De 
nou, gran resultat del Bernat 
Jaume arribant al tercer lloc 
del podi i només superat a 
semis pel més tard campió, 
el vallesà Iker Pajares, 25 del 
rànquing mundial, després 
d’un espectacular partit 10-
12, 9-11, 10-12. L’anoienc va 
deixar pel cami a 1a ronda 
al valencià Ernesto Revert, 
al seu germà Joel per 3-1 i 
al madrileny Sergio Garcia a 
quarts per 3-0.

Per la seva banda tal i com 
hem dit, el Joel Jaume va 
caure 3-1 en un gran partit 
davant el seu germà Bernat, 
desprès de superar la 1a ron-
da davant Phillipe Georgiev.
Nacho Fajardo va també 
passar ronda guanyant Xavi 
Barberan de València però 
també va caure en la ronda 
dels últims 16 davant Iker 
Pajares.
Finalment la jove Montse 
Fajardo va cedir en 1a ron-
da amb la barcelonina Sofia 
Mateos per 3-0 i en la fase 
de consolació va arribar fins 
les semifinals caient davant 
la gironina de Lloret Ona 
Blasco, desprès de deixar pel 
camí 3-2 a Maria Pajares.   

Podi de Bernat Jaume a 
la Copa d’Espanya
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TEATRE / LA VEU 

El diumenge dia 25 d’oc-
tubre, a les 7 de la tar-
da, al Teatre Municipal 

l’Ateneu, la companyia La 
Calòrica –Premi de la Crítica 
‘Serra d’Or’ 2000 a l’aportació 
més interessant – presentarà 
el seu premiat espectacle Els 
Ocells, una obra de creació 
col·lectiva basada en Aristò-
fanes.
Els Ocells d’Aristòfanes va 
estrenar-se l’any 414 a.C. La 
comèdia explica la història de 
dos atenencs adinerats que, 
farts de la ingerència pública 
en els seus assumptes par-
ticulars, abandonen el món 
dels humans i convencen els 
ocells de crear una nova civi-
lització.
La democràcia atenenca 
no ha complert encara cin-
quanta anys i Aristòfanes ja 
denuncia aquells que instru-
mentalitzen els problemes 
del poble per perseguir els 
seus objectius individuals. 
2500 anys després d’aquella 
estrena, La Calòrica revisi-
ta Els Ocells per estudiar els 
mecanismes emocionals que 
fan funcionar el populisme 
neoliberal i qüestionar-se els 
motius del seu auge a l’esfera 
internacional. Què hem fet 
nosaltres per aturar el popu-
lisme? Fins a quin punt som 
impermeables als seus eslò-
gans contundents? Què que-
da de realment democràtic a 
les democràcies occidentals?

La història
El jove empresari Pisteter i la 
seva companya Evèlpides no 
poden tornar a casa. Tampoc 
se’ls acudeix cap altre lloc on 
puguin anar a viure la vida 
còmoda, relaxada i lliure 
d’impostes que ells anhelen. 
La trobada accidental amb 
un innocent puput enmig del 
bosc els portarà a plantejar-se 
un canvi d’estratègia: i si re-
nunciessin a la seva condi-
ció humana i es convertissin 
en ocells? O encara més: i si 
convencessin les aus del món 
per crear una nova societat 
basada en els principis fona-
mentals d’Individu, Propietat 
i Competència?
L’empresa no serà senzilla. 
Caldrà convèncer les masses 
amb un relat sòlid i apassi-

onat, caldrà negociar amb 
vells poders que habiten el 
món des del principi dels 
temps - i que potser no estan 
disposats a que res canviï-, 
caldrà combatre amb mà de 
ferro la dissidència i, fins i 
tot, tenir una conversa cara 
a cara amb la Democràcia i 
el Capitalisme.
En aquest espectacle La 
Calòrica extreu el màxim 
potencial còmic dels seus 
components per crear una 
comèdia majúscula, excessi-
va, de vegades insuportable. 
Una comèdia que fa parlar 
els ocells i converteix els 
líders polítics en dj’s mes-
siànics. Una comèdia on 
l’humor més negre i absurd 
es posa al servei del discurs 
més polític. 

La Calòrica
La companyia de teatre La 
Calòrica porta deu anys sobre 
els escenaris. Va néixer quan 
un grup d’amics acabats de 
graduar a l’Institut del Teatre 
decideixen que ni el panora-
ma de crisi ni la manca de re-
cursos els dissuadiran de fer 
el teatre que volen fer; un tea-
tre ambiciós, compromès i en 
què tots els llenguatges que 
intervenen en el fet teatral 
treballin junts i estiguin trac-
tats amb la mateixa profundi-
tat. Més preocupada per arri-
bar fins al fons en cadascun 
dels seus projectes que a tro-
bar una fórmula i repetir-la, 
La Calòrica ha investigat ter-
ritoris estètics i temàtics molt 
diferents. La reflexió política i 

La companyia La Calòrica porta “Els Ocells” 
al Teatre Municipal l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

El Departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada 

ha editat un programa digi-
tal que inclou els concerts de 
tardor i de Santa Cecília que 
es duran a terme a Igualada. 
Cal destacar-ne el concert 
que l’Ajuntament i la basílica 
de Santa Maria organitzen el 
proper 22 de novembre amb 
el Quartet Altimira -Maria 
Florea (violí), Luís Peña (vi-
olí), David Andújar (viola) i 
Mariona Tuset (violoncel)-, 

Quintet de Vent -Dolors Al-
mirall (oboè), Toni Rocosa 
(clarinet), Pepa Fusté (fagot), 
Martí Marsal (trompa), Gui-

Concerts de tardor i música per Santa Cecília

l’ús de l’humor per abordar les 
problemàtiques més serioses, 
són el seu principal denomi-
nador.
La Calòrica ha creat i produït 
set espectacles propis: Feísima 
enfermedad y muy triste mu-
erte de la reina Isabel I (2010), 
l’Editto Bulgaro (2012), La Nau 
dels bojos (2013), Bluf (2014), 
Sobre el fenomen de les feines 
de merda (2015), El Profe-
ta (2016), Fairfly (2017) i Els 
Ocells (2018), a més de diverses 
peces curtes i col·laboracions 
especials.
Les seves obres s’han pogut 
veure tant a sales alternatives 
com als grans festivals del país 
i han obtingut diferents premis 
a més d’una bona acollida per 
part del públic i crítica.
Actualment, la companyia està 
formada per en Xavi Francés, 
l’Aitor Galisteo-Rocher, l’Es-
ther López, en Marc Rius, la 
Júlia Truyol, l’escenògraf i figu-
rinista montbuienc,
Albert Pascual, el director Isra-
el Solà, i en Joan Yago, un dels 
dramaturgs i guionistes més 
guardonats dels darrers anys.

Venda d’entrades
Al web www.teatremunici-
palateneu.cat. Aquest servei 
no aplica cap taxa. Cal recor-
dar que per a tots els espec-
tacles de la programació cal 
comprar les entrades a la pà-
gina web del teatre. Durant 
aquesta setmana, els menors 
de 25 anys poden comprar 
l’entrada a 5 euros.

llem Martí (piano)-, i el duet 
d’òpera amb Sheila Grados i 
Carles Prat, acompanyats per 
Guillem Martí al piano. El preu 

d’aquest espectacle serà de 10 € 
amb els descomptes habituals. 
Les localitats es poden adqui-
rir a www.tiquetsigualada. cat i 

també hi haurà venda presen-
cial a la taquilla del Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu els dijous 12 i 
19 de novembre.



CULTURA  |  55Divendres, 23 d’octubre de 2020

MÚSICA / LA VEU 

L’Estival de Jazz enca-
ra la recta final de la 
seva vuitena edició de 

tardor. Va començar el di-
vendres 9 d’octubre amb un 
teatre de l’Aurora ple i expec-
tant per descobrir el Carta 
Blanca d’Àlex Cassanyes i el 
nonet de músics que va tri-
ar per l’ocasió. Dissabte pas-
sat vam gaudir, també amb 
les entrades esgotades, d’un 
concert del meravellós saxo-
fonista Bill McHenry, a l’Es-
pai l’Adoberia. 
Aquest divendres 23 d’octu-
bre al Teatre de l’Ateneu a les 
21h (no a les 22h com diu el 
cartell), tindrem a la cantant 

Carme Canela i el trio Doin’ 
The Thing (Jose Carra al pia-
no, Jose López al contrabaix i 
Guillem Arnedo a la bateria). 
Una gran oportunitat per 
submergir-nos en la tradi-
ció dels estàndards jazzístics 

L’Estival de Jazz encara la recta final de l’edició tardoril

grans compositors com A.
J.Lerner, Porter, Strayhorn, 
Rodgers o Carmichael.
Acabarem l’Estival de Jazz 
el dissabte 24 a les 20h a La 
Bastida amb un trio 100% 
igualadí: Gèls + Jaume Llom-

bart. El duet paterno-filial 
Gèls portarà els seus pai-
satges sonors a La Bastida i 
comptarà amb una col·labo-
ració de luxe que evocarà les 
màgiques vetllades del Hot 
Blues, el guitarrista Jaume 

Llombart.
Gràcies a tothom per fer 
possible aquesta nova edició 
i demostrar que la cultura és 
tant segura com necessària. 
Més informació i entrades a 
www.estivaldejazz.cat

Avui divendres i demà 
dissabte tindran lloc 
els dos darrers con-
certs d’una edició 

marcada per la pandè-
mia que estem vivint

Carme Canela i Doin’ The Thing Concert de Bill McHenry. / MARC VILA

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Envia les teves dades (nom, cognom i telèfon), 
amb l’assumpte “concurs traginer” o “concurs concerts”

al mail:  concurs@veuanoia.cat
i participa!

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS
ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS 

2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER
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FOTOGRAFIA / CARMEL·LA 
PLANELL 

Després que, el 12 d’oc-
tubre de l’any 1930, 
amb motiu d’una 

primera assemblea de socis, 
fos fundada l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada (l’AFI), i 
la seu d’aquesta nova entitat 
ocupés la segona planta de la 
finca popularment coneguda 
com a Casa Padró-Serrals, 
de l’actual plaça Sant Miquel; 
amb el pas dels anys, la labor 
fotogràfica dels integrants 
d’aquesta entitat es va veure 
reflectida en diverses exposi-
cions i en la publicació d’uns 
puntuals butlletins (que es 
van deixar d’editar al desem-
bre de 1969). Aquesta afecció 
a la fotografia d’aquells ama-
teurs, tot i no estar reglada 
des d’un àmbit professional, 
sí que va ser objecte del reco-
neixement de la ciutadania i 
de la institució. Seguidament, 
la Guerra Civil ho va alterar 
tot i va tancar moltes portes 
tant a afeccionats com a uns 
primerencs professionals; i 
amb la postguerra només es 
van obrir camí els especialis-
tes en la fotografia de retrat o 
de reportatge social i perio-
dístic. Mentrestant, tot i les 
difícils circumstàncies, les 
agrupacions fotogràfiques, 
sempre encapçalades per les 
seves juntes directives, inten-
taven refer-se del sotrac amb 
el propòsit de tornar a emer-
gir.

Un primer moment reeixit 
de l’Agrupació Fotogràfica, 
situat dins del mateix estatge 
social, va ser l’acte de cons-
titució de la “Federación 
Española de Arte Fotográfi-
co” (FEAF), a l’any 1949, en 
el qual el Soci d’Honor José 
Ortiz Echagüe va ser elegit 
president d’una certificada 
junta directiva. En qüestió 
de temps, la incansable i va-
lidada activat fotogràfica dels 
membres d’aquesta agrupació 
va propiciar que fos mereixe-
dora de la Medalla de la Ciu-
tat al mèrit artístic, atorgada 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
el setembre de 1964. Ende-

més, una fita històrica és 
que l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada va ser fundadora 
de la Federació Catalana de 
Fotografia (FCF), el desem-
bre de 1981, en el marc d’un 
esdeveniment notable que va 
celebrar-se a Barcelona, arran 
d’una assemblea constituent 
on va ser escollida una junta 
gestora integrada  per la nos-
tra entitat i representants de 
Foto Art Manresa, Agrupa-
ció Fotogràfica de Catalunya, 
Agrupació Fotogràfica de 
Cambrils, Agrupació Foto-
gràfica de Gavà; essent apro-
vats els pertinents estatuts 
per la Generalitat de Catalu-

nya, a l’any 1983.
D’aquest darrer període, 
l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada s’enorgulleix de 
haver estat guardona amb el 
Premio Nacional de Fotogra-
fía, 2014, a la millor entitat; 
atorgat per la Confederación 
Española de Fotografía.
Un recorregut per les seves 
actuacions des del vessant 
artístic, cultural i social, ens 
presenten aquesta Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada amb 
una idiosincràsia prou singu-
lar:

Sala d’Exposicions. 
Des de la fundació de l’entitat 

sempre s’ha disposat d’una 
Sala d’Exposicions que, de 
fet, ha estat l’única de la ciu-
tat amb caràcter permanent; 
i, on s’han mostrat les instan-
tànies dels millors fotògrafs 
de cada moment. En aquest 
espai també hi havien expo-
sat artistes que no tenien cap 
altra opció per a exposar a 
la ciutat. Després del trasllat 
de la plaça de sant Miquel, a 
les noves instal·lacions de la 
plaça de la Creu, aquí, ja s’ha 
pogut gaudir d’una sala d’ex-
posicions, amb un sistema 
d’il·luminació perfeccionat i 
exclusiu per a la fotografia.

L’Arxiu Fotogràfic Municipal
Un dels nostres fundadors, en 
Procopi Llucià, va encapçalar 
la tasca de capturar imatges 
destinades a la posteritat del 
patrimoni arquitectònic, his-
tòric, artístic i costumista de 
la nostra ciutat i la comarca. 
En aquest sentit, tota mena 
de personatges de la vida 
quotidiana, amb rellevància 
o no; edificis i motius religio-
sos; oficis artesans; fabriques; 
el paisatge rural i urbà; festes  
tradicionals, etc., van ser ob-
jecte d’atenció per a nodrir 
un arxiu d’imatges que, amb 
el transcórrer dels anys, as-
soliria un valor inqüestiona-
ble. A les darreries de l’any 
1931, aquest incipient arxiu 
ja comptava amb nombroses 
fitxes ben documentades, al-
gunes de les quals va ser mos-
trades en una gran exposició 

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, des de 1930, és propietària d’un 
testimonial gruix de realitzacions  fotogràfiques que avalen no sola-
ment l’art de la fotografia sinó una llarga i computable relació social

Edifici Padró - Serrals que va albergar en una planta la seu de l’AFI
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a la Sala de l’Agrupació Foto-
gràfica, per Nadal. El material 
gràfic d’arxiu anava en aug-
ment,  pas a pas, gràcies a la 
dedicació d’en Copi i a l’apor-
tació econòmica dels seus 
companys de junta. A resul-
tes que el gruix de fotografies 
obtingudes ultrapassava les 
possibilitats arxivístiques de 
la pròpia entitat sense poder 
garantir la seva conservació, 
aquest material va ser ofert 
a l’Ajuntament d’Igualada; el 
qual, en sessió plenària, del 
15 de desembre de 1932, va 
acordar la creació de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal, inscrit 
sota el patronatge de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada.

El Concurs Social Classifi-
cador
La primera edició del Con-
curs Social es va celebrar al 
mes d’agost del 1930, dos 
mesos abans de la fundació 
oficial de l’entitat. De pri-
mer, en realitat va ser con-
vocat com a concurs amb el 
reclam costumista “Visions 
de la Festa Major d’Igualada’’, 
que va servir per a establir la 
primera classificació per ca-
tegories dels socis de la no-
nada entitat. Aquest model 
classificador s’ha mantingut 
fins als nostres dies, bo i es-
tablint que els nostres socis 
pertanyin successivament a 
la Tercera Categoria, Segona, 
Primera o bé Categoria d’Ho-
nor, depenent de les distinci-
ons aconseguides en diferents 
edicions d’aquest concurs. Les 
obres presentades al “Social” 
de les primeres edicions  eren 
en blanc i negre; més tard, al 
1954, hi va ser incorporada  la 
secció de Transparències en 
Color, si bé la secció de Color 
Paper no hi va ser afegida fins 

a l’any 1986.
El “Social”, inicialment, era 
de convocatòria anual única, 
en la qual cada participant 
hi aportava tres obres; fins a 
la temporada 1975 - 1976 en 
què, atès l’interès del concurs,  
es va endegar el format actual 
de nou convocatòries a l’any.

Trofeu Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada
Aquesta condecoració és la 
màxima distinció que s’atorga 
en una única ocasió als nos-
tres socis com a reconeixe-
ment dels mèrits assolits en la 
Categoria d’Honor del Con-
curs Social Classificador. Òb-

viament, amb el pas dels anys 
han estat un gran nombre els 
socis que són posseïdors de 
l’esmentat i significat trofeu.  

Concurs Ibèric 
A l’any 1945, va ser organit-
zat el Primer Concurs Naci-
onal de Fotografia, un certa-
men seguit de tres edicions 
més. Després, a l’1949, va 
ser convocat un Concurs In-
ternacional; i, al 1950, va ser 
inaugurada la Primera edició 
del Concurs Ibèric de Foto-
grafia, unes fotografies en 
competició que s’exposaven 
a la nostra sala en dies de la 
Festa Major d’Igualada. Però, 

per tal d’evitar incompatibi-
litat de dates, a l’any 1964, el 
certamen va ser traslladat a 
les Festes de Nadal. I, és des 
del 1968 que aquest concurs 
compta amb el patrocini del 
Gremi de Blanquers d’Iguala-
da; avinentesa per la qual va 
passar a anomenar-se “Con-
curs Ibèric de Fotografia - 
Trofeu Pell”. A l’ensems, dins 
de la mateixa organització de 
l’Ibèric, a partir de l’any 1992, 
va ser instituït el Trofeu Ra-
mon Godó; un guardó en me-
mòria d’un dels nostres fun-
dadors, destinat a premiar el 
millor paisatge del certamen.

L’Enfoc
L’Enfoc ha estat l’activitat més 
jove de les organitzades anu-
alment per la nostra entitat. 
Es va posar en marxa a l’any 
1995, responent a una audaç 
iniciativa de fer una crida als 
companys de tot Catalunya 
amb l’objectiu de  visitar i fo-
tografiar Igualada, segons uns 
temes proposats, en tres esce-
naris diferents de la ciutat, i 
posteriorment, amb la selec-
ció de cinc d’aquestes imatges 
per a participar en el concurs; 
un concurs de doble finalitat: 
d’una banda, la pràctica foto-
gràfica en comú i, de l’altra, 
el contacte humà entre els 
participants en oferir-los-hi 
un punt de trobada amable, 
convocat en una matinal fo-
togràfica. Al capdavall, fins a 
la seva última edició, de l’any 
2012, aquesta cita era una 
jornada fotogràfica de portes 
obertes, durant la qual l’Agru-
pació sortia al carrer i oferia 
un suggeridor i atractiu es-
pectacle visual que podia 
ser compartit pels fotògrafs 
i també per qualsevol altre 
participant.

Curs de Fotografia
La lògica i decidida pretensió 
de supervivència i creixement 
de l’Agrupació ha fet que, es-
poràdicament, es convoques-
sin cursos de fotografia per 
a instruir didàcticament i 
divulgar l’afecció a l’art foto-
gràfic; tot considerant que la 
practica de la fotografia fins 
a l’adveniment de les càmeres 
digitals no solia ser a l’abast 
de tothom. A la tardor del 
1968 es va programar el pri-
mer curset de fotografia, un 
iniciàtic ensenyament que 
es va anar repetint periòdi-
cament, fins a configurar-se 
amb la denominació de Curs 
bàsic de Fotografia, de l’any 
1975. Més endavant, uns 
substancials canvis en el for-
mat i l’organització van do-
nar lloc al Curs d’iniciació a 

la Fotografia, de l’any 1986. I, 
més recentment, l’entitat s’ha 
acomodat de ple a les noves 
tendències de la fotografia, 
a redós del pas de la càmera 
analògica a la digital, oferint 
cursos de més competència 
formativa i de major  perio-
dicitat.

El FineArt 
FineArt Igualada és una de 
les més actuals accions pro-
mogudes per l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, jun-
tament amb l’Ajuntament 
d’Igualada. Inaugurat a la 
tardor del 2012, té com a ob-
jectiu fer realitat any rere any  
un esdeveniment de fotogra-
fia que aplegui obres de fo-
tògrafs d’arreu; amb exposi-
cions transitòries  repartides  
per diverses sales de la ciutat.

Més convocatòries
Val adir que l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada parti-
cipa, col·labora o bé hi està 
representada com a jurat en 
diferents convocatòries fo-
togràfiques d’Igualada i de 
l’Anoia, d’entre els quals: el 
Concurs Típic Tres Tombs, 
el Concurs de l’European 
Ballon Festival o els Premis 
Ciutat d’Igualada de Foto-
grafia Procopi Llucià.

I, el millor pronunciament 
per a nosaltres és que: Avui 
som una entitat amb un lloa-
ble passat, viva en el moment 
present i empesos a mirar en 
positiu el nostre avenir.

Baixos de l’edifici del Cal Maco, seu actual



Capellà sardanista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Amb motiu del IV Centenari 
del Sant Crist d’Igualada, el 
24 de setembre de 1989, va 

tenir lloc una trobada sardanista, 
amb gent d’ahir i d’avui. Es ballaren 
sardanes d’autors igualadins. S’es·
trenà la composició “Festa del Sant 
Crist”, amb  la música de l’autora 
igualadina, M. Teresa Torrents Gu·
bianes, interpretada per les cobles 
juvenils: la Ciutat d’Igualada i la de 
Bellpuig. Cal remarcar que l’element 
femení no és massa present entre els 
compositors.
Aquell dia, fins i tot, Mn. Josep Cò·
dol va ballar aquesta sardana, que 
unia la seva devoció a l’Espòs de 

Sang i li  recordava els seus temps de 
joventut. Vegeu la foto.
Recordem que la M. Teresa, esposa 
de Josep M. Morros, fou professora 
de l’Escola de Música Mestre Joan 
Just, de la nostra ciutat.
El 8 de març del 2005, amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona, la 
seva  sardana fou programada en un 
concert, que va tenir lloc a la sala 
Albéniz, de Tiana. Fou interpretada, 
per la cobla Marinada. Un dels seus 
elements, abans, comentà l’esmenta·
da composició tant igualadina, se·
gons consta en la publicació “ Portal 
sardanista”, dedicada a la promoció 
de la música per a cobla... 
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OZARK (USA, Netflix)
Aquesta interessant sèrie americana 
va arrencar el 2017 i ara ja van per la 
tercera temporada. Marty és un as·
sessor financer amb una aparent vida 
normal en família. Porta una vida 
plàcida i ordinària. Però sota aques·
ta aparença, la vida de Marty ama·
ga un gran secret: és l’encarregat de 
blanquejar els diners d’un dels càrtels 
de droga més importants de Mèxic. 
En la darrera  temporada, Marty i la 
seva dona gestionen un casino. Hi ha 
tensió i abunden els personatges amb 
molt pocs escrúpols morals.

POLSERES VERMELLES 
(Catalunya, TV3)

Sèrie creada per Albert Espinosa. So·
bre l’amistat, l’esperit de superació i 
les ganes de viure. Ambientada en un 
hospital, el protagonisme no corres·
pon als metges, sinó als pacients, nois 
d’entre 8 i 17 anys que lluiten contra 
la seva malaltia però que tenen les 
mateixes inquietuds, ganes de riure, 
d’enamorar i de descobrir coses no·
ves que els altres nois. Els 28 episodis 
de la sèrie van ser emesos a partir de 
2011 per la cadena autonòmica cata·
lana. Els drets van ser adquirits per 
la productora de Steven Spielberg, El 

resultat va ser la sèrie The Red Band 
Society. També es van rodar versions 
en altres països, tenint especial èxit a 
Mèxic.

THE BLACKLIST 
(Estats Units, Movistar) 

El criminal més buscat de el món, 
Thomas Raymond Reddington (Ja·
mes Spader), s’entrega misteriosa·
ment i s’ofereix a delatar tots els que 
alguna vegada han col·laborat amb 
ell. La seva única condició: només col·
laborarà amb Elisabeth Keen (Megan 
Boone), una nova agent de l’FBI, amb 
qui sembla tenir alguna connexió que 
ella desconeix. Aquesta magnífica sè·
rie es va començar a emetre a Estats 
Units 2013.

THE KNICK (USA, HBO)
Amb Steven Soderbergh de padrí, 
aquest drama mèdic ens transporta 
a la Nova York de principis de segle 
XX. S’endinsa en els passadissos de 
l’hospital Knickerbocker, on el presti·
giós cirurgià Thackery (Clive Owen), 
addicte a la cocaïna, lidera un equip 
de metges amb el qual, en nom de la 
investigació científica, no dubta a so·

brepassar els límits de l’ètica i la moral 
de la època. Sèrie ambiciosa, visual·
ment absorbent. 20 únics episodis.

EL DIA DE MAÑANA 
(Espanya, Movistar)
De moment, una temporada de so·
lament sis capítols. Dirigeix el sem·
pre hàbil Mariano Barroso, que en 
aquesta ocasió adapta una novel·la 
d’Ignacio Martínez de Pisón. De què 
va? ... Doncs sobre un jove ambiciós, 
de moral dubtosa, que s´obra camí en 
la societat franquista de la Barcelo·
na dels anys 60. La realitat és sempre 
complexa.

FUGA EN DANNEMORA 
(USA, Movistar)
Sèrie de 8 capítols, especialment re·
comanable per a qui li agradin les 
trames carceràries tipus Fuga de Al·
catraz. En aquesta, una treballadora 
d’una presó d’alta seguretat (Patricia 
Arquette) acaba involucrant·se en 
una relació clandestina amb dos dels 
convictes (Paul Dano i un sensacional 
Benicio del Toro), amb els qui arriba a 
un acord per ajudar·los a fugir.

ORPHAN BLACK 
(Canada, Netflix)
Sèrie amb intriga, molt entretinguda, 
que arrenca quan una noia (esplèndi·
da Tatiana Maslany, premiada amb un 
Emmy pel paper) presència el suïci·
di d’una noia que és el seu viu retrat. 
Aviat descobrirà que és un clon, que 
n´hi ha més com ella, i que hi ha algú 
disposat a carregar·se totes les còpies. 
Cinc temporades.

CUENTAME COMO PASO 
(Espanya, TVE)
Relata les vivències dels Alcántara, 
una família madrilenya de classe mit·
jana a la qual acompanyarem des dels 
últims anys de franquisme, comença·
ments de la Transició i època actual. 
La sèrie es converteix d’aquesta mane·
ra en una crònica sociopolítica, ja que 
narra esdeveniments importants de la 
Història espanyola des de la perspec·
tiva de cada un dels membres de la fa·
mosa família televisiva. S’emet des de 
2001 i ja suma 370 episodis. Potser ja 
ho han allargat una mica massa. 

TRUE DETECTIVE (USA, HBO)
Dos detectius de Louisiana, Rust Co·
hle (Matthew McConaughey) i Mar·
tin Hart (Woody Harrelson), repre·
nen la investigació del difícil cas d’un 
assassí en sèrie, tornant a endinsar·se 
en un món molt sinistre, L’avanç de la 
investigació i el major coneixement 
mutu els hi descobreix que la foscor 
està a banda i banda de la llei. Sèrie 
de 8 Episodis, d’estètica molt potent 
i intriga absorbent, estrenada a l’any 
2014, però que va tenir d’algunes 
derivacions.

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT



Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada
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Des de mitjans d’aquest octubre celebrem:
“90 ANYS” DE L’ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA!

Memòria Fotogràfica d’Igualada i comarca, a l’època en què va ser fundada l’AGRUPA-
CIÓ FOTOGRÀFICA.

ANY 1930. 
ANTIGA ENTRADA I LLINDAR DE LA POPULAR CASA PADRÓ-SERRALS, 
UN PORTAL MOLT CONCORREGUT HISTÒRICAMENT PELS MEMBRES DE 
L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA; I QUE ACTUALMENT ÉS EL PUNT DE RECEP-
CIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.

Dades d’Arxiu:
Aquest edifici, residència de la família Padró-Serrals, de mitjan segle XVII, ha passat per 
diferents remodelacions arquitectòniques, i ha albergart entre d’altres, fins a la primavera 
de 1998, la seu de L’ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec d’aquesta adminis-
tradora i responsable de Documentació de l’AFI.
Imatges i textos subjectes a 

Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Carmen Dacal és fo-
tògrafa de moda-retrat 
i aquest darrer any ha 

començat a
aprofundir en la tècnica del 
collage/fotomuntatge. L’obra 
exposada a la Sala Municipal
d’Exposicions, organitzada 
pel Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
és
un resum d’aquest primer any 
d’aprenentatge. Hi trobarem 
unes sèries amb la mateixa
arrel feminista i plàstica per 
donar forma a diferents reali-
tats i punts de vista. Les seves
influències entre d’altres són 
Maruja Mallo, Dora Maar, Re-
medios Varo, Hannah Höch;
dones que van lluitar per 
mostrar els seus mons en 
temps realment poc llumino-
sos per
a la dona artista.

Aquest estiu han publicat a la 
revista Velvet Magazine Latin 
America part d’una sèrie
creada durant el confina-
ment, que es podrà veure en 
la seva totalitat en el festival
FineArt Igualada 2021.
L’horari de l’exposició és de 

Collage Collection by Carmen Dacal, 
a la Sala Municipal

POESIA / LA VEU 

D ivendres passat dia 
9, a la sala d’actes de 
la Biblioteca d’Artés 

tingué lloc el repartiment 
de premis del XVII Concurs 
de Poesia Francesc Blancher 
(que havia de celebrar-se el 
passat mes d’abril dintre dels 
actes de la tradicional Fira).  
El poeta igualadí Lleonard 
del Rio Campmajó  va gua-
nyar el segon premi amb el 
treball “Mites”.  El primer 
premi va correspondre a 
un poeta artesenc Gonçal 
Fernández Garcia, per la 
seva poesia “Albada”.
El jurat qualificador estigué 
format per Josep Ruaix, Jo-
sep Jiménez, Teresa Obra-
dors, Patricia Rodríguez, 
Carme Caro, Eli Carracedo i 
Marta Bou.
El poema d’en Lleonard, fa-
bula en la fantasia dels mis-

teris marins, en la fondalada 
dels mars ignots, irreals, on 
hi habiten les sirenes que 
escruten fetilleres, perles, 
monedes i tresors en palaus 
submergits, mentre els déus 
s’ho miren xarbotejant d’es-
cuma,
L’acte de divendres, presidit 
per l’alcalde Enric Forcada, 
tingué un format molt re-
duït a causa de la pandèmia. 
Hi foren presents també 
Marina Garcia de Blancher, 
vídua del nominant del pre-
mi, i els membres del jurat 
qualificador.
Del Rio no va poder assis-
tir a la vetllada, donat que 
es troba convalescent d’una 
caiguda.

Lleonard del Rio, 
premiat a Artés

dimarts a dijous, de 18.30 a 
20.30 h; divendres de 18 a 21
h; dissabtes de d’11 a 14 i de 
18 a 21 h; diumenges d’11 a 14 
i de 18.30 a 20.30 h
Ho organitza: Departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada

El poema del Lleonard 
fabula en la poesia dels 

misteris marins



TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
per fi estrenarà l’es-

pectacle Molotov, que s’havia 
de presentar el maig passat 
i va quedar suspès per la cri-
si sanitària de la covid-19. Es 
tracta d’un colpidor muntatge 
basat en el llibre Caso Cipria-
no Martos, Vida y muerte de 
un militante antifranquista 
del periodista Roger Mateos, 
on es reconstrueix la història 
d’aquest militant antifran-
quista mort el 1973. Després 
de l’èxit de Mort a les cunetes 
(Premi al Millor espectacle i 
al Millor actor a la Mostra de 

Teatre de Barcelona), l’actor 
igualadí Joan Valentí i David 
Pintó s’alien de nou per home-
natjar les víctimes de la repres-
sió franquista. La producció té 
un fort segell igualadí. Amb 
els intèrprets Joan Valentí i 
Montse Perfort, que també re-
alitza l’animació d’objectes; els 
audiovisuals de Dan Ortínez i 
l’acompanyament musical de 

Martí Marsal.
La detenció de Cipriano Mar-
tos es va produir arran de la 
distribució d’octavetes a la 
sortida de la fàbrica Punto 
Blanco d’Igualada. La causa 
oficial de la mort va ser la in-
gesta d’un còctel molotov en 
el transcurs d’un interrogato-
ri a la caserna de la Guàrdia 
Civil de Reus. En contrast 
amb l’impacte internacional 
del cas Puig Antich, que va 
produir-se al mateix temps, 
la mort de Cipriano Martos 
va passar desapercebuda da-
vant l’interès de les autoritats 
franquistes per silenciar l’as-
sumpte.
La família no va ser avisada ni 
de la detenció, ni de l’interro-
gatori, i un cop mort, no se’ls 
va permetre veure el cos, que 
va ser enterrat secretament en 
una fossa comuna del cemen-
tiri de Reus. Antonio Martos 
va presentar l’any 2014 una 
querella sobre l’assassinat del 

El Teatre de l’Aurora estrena “Molotov” de David
Pintó i Joan Valentí

Un colpidor muntatge 
que reviu la història de 

Cipriano Martos,
militant antifranquista 

mort el 1973

seu germà en mans policials, 
davant d’un jutjat argentí que 
investiga casos de crims del 
franquisme.
L’estrena de l’obra, que tindrà 
lloc el divendres 23 a les 21 
h, comptarà amb la presència 
de Roger Mateos, periodista i 
autor del llibre Caso Cipria-
no Martos. També hi assistirà 
M. José Bernete activista per 
a la memòria històrica i pro-
motora de la macro querella 
argentina pel Cas Cipriano 
Martos i pels 403 represaliats 
del poble andalús de Fuente 
Palmera, entre els quals hi ha 
11 familiars de Martos.
També és autora del docu-
mental Capitan Chinarro.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Molo-
tov, tindran lloc divendres 23 
i dissabte 24 d’octubre a les 21 
h i diumenge 25 d’octubre a 
les 20 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 

podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Ja estan disponibles els abona-
ments de la temporada
Ja hi ha disponibles els abo-
naments per a la Programació 
Setembre/Desembre 2020 a 
través del qual els espectadors 
poden comprar 4 espectacles 
per 44 euros (30% descomp-
te). Podran escollir entre els 
espectacles marcats com a 
abonables.
La compra d’abonaments es pot 
fer a través del web www.tea-
treaurora.cat o trucant al 93 805 
00 75 fins el 6 de novembre.
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LLIBRES / LA VEU 

La campanya Fas 6 anys. 
Tria un llibre, que 
aquest 2020 arriba a la 

seva cinquena edició, tindrà 
lloc enguany entre el 15 d’oc-
tubre i el 30 de novembre. 
Aquesta iniciativa vol esti-
mular la creació d’hàbits de 
lectura entre els infants de 6 
anys i té com a principal ob-
jectiu que els nens i les nenes 
descobreixin les llibreries amb 

un acompanyant adult i que 
aprenguin a donar valor als lli-
bres. Fas 6 anys. Tria un llibre 
és una campanya del Gremi 
de Llibreters que compta amb 
el suport del Departament de 
Cultura a través de l’Institut 
Català de les Empreses Cultu-
rals (ICEC), forma part de les 
mesures incloses en el Pla Na-
cional de Lectura del Govern 
de la Generalitat.
Els 76.006 nens que aquest 
any 2020 facin, o hagin fet, 6 

anys rebran a casa una targeta 
que els convidarà a anar a la 
llibreria més propera. Allà po-
dran bescanviar la targeta, que 
té un valor de 13 euros, pel lli-
bre infantil que més els agradi, 
sempre amb l’assessorament 
del llibreter d’acord amb els 
seus gusts personals. En cas 
que l’import del llibre triat  si-
gui superior al valor de la tar-
geta, la persona que acompa-
nyi l’infant haurà d’abonar la 
diferència de preu.

Torna la campanya “Fas sis anys. 
Tria un llibre”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

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

L’Exposició “Dones a les ones”, del Museu d’Història de 
Catalunya, entre moltes altres, elogia la professionalitat de les 
nostres Montse Sanou i Montse Candàliga, de Ràdio Igualada

A mb el potencial reminiscent de l’univers ra-
diofònic, al Museu d’Història de Catalunya, 
des d’aquest dijous, dia 22, l’Exposició “Do-

nes a les ones”, de la mà de la publicació DonesDos-
sier, com a guia, apunta a ser una estimulant i atra-
ient invitació  a una extraordinària retrospectiva de 
fotografies, de publicacions, de programes, de sons i 
de veus de distintes èpoques de la història de la ra-
dio; prenent com a punt de partida aquell 14 de no-
vembre de 1924 en què, una de les primeres persones 
que va parlar per la ràdio a tot l’Estat espanyol va ser 
una dona, Maria Sabaté,  des de l’Hotel Colon. I, és 
a propòsit d’aquesta testimonial mostra que, de fet, 
a títol personal em complau d’haver participat en la 
realització i redacció documentada del projecte “Do-
nes a les ones”, en tant que membre de l’Associació 
de Dones Periodistes de Catalunya, i molt especial-
ment per haver contribuït a subratllar també la talla 
professional de les nostres Montse Sanou i Montse 
Candàliga, de Ràdio Igualada
Si es consideren les paraules del reclam de la pròpia 
presentació: “L’interès primordial d’aquesta proposta 
és fer surar la veu i la contribució de les dones al mit-
jà radiofònic, posant en valor la seva participació en 
els 95 anys transcorreguts, d’ençà de la inauguració 
de la ràdio fins ara. Fer-ho, no només és de justícia, 
sinó que, a més, pot ser un exercici de memòria i re-
coneixement del que les dones han aportat a aquest 
mitjà i a la societat”. La summa d’aquest agosarada 
iniciativa, que compta amb l’exhaustiva documenta-
ció de la revista DonesDossier, número 50 (dedicada 
a les Dones a les ones, des del 1924 fins avui dia), 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, 
és un total reconeixement al paper d’aquestes dones 
del món de la radiodifusió; un gran pas a rescatar-les 
d’un insòlit silenci i fer-nos-les altra volta, si cap, 
més properes malgrat la distància en el temps. 

Dones a les ones, dones a la ràdio: dones amb veu 
i professionalitat.
Al servei dels interessos públics i en especial dels 
governants, la ràdio, des dels seus orígens, ha con-
tribuït en bona mesura a la creació d’un determinat 
estat d’opinió, constituint una eminent esfera de la 
comunicació amb funcions polítiques, socials i – 
com no- subjecta a interessos econòmics. En aquest 

context, tant en la categoria d’oients com en la de 
professionals de la ràdio, les dones han tingut un pa-
per essencial en el desenvolupament general d’aquest 
mitjà; això és, a partir d’aquest nexe comunicatiu en 
el transcurs dels anys bona part de la població feme-
nina ha trobat en la radiodifusió una més que relle-
vant plataforma pública.
Cap a la tercera dècada del segle passat, quan va en-
trar a formar part de la vida de la ciutadania, la ràdio 
–sotmesa al dictamen dels mandataris del moment- 
amb un major o menor repertori de programes no va 
dubtar a oferir ales dones un espai que els permetés 
fer-se sentir, tant en sentit real com figurat, en un en-
torn de veus majorment representat per homes. I és 
així que, en temps de la República, una progressiva 
presència de dones en diferents emissores, les locu-
tores (pioneres vocacionals de la ràdio) van facilitar 
-i molt especialment, gràcies al registre melòdic d’al-
guna veu singular el notable acostament de la ràdio 
a totes les llars fins al punt de crear vincles i dissipar 
els límits entre el públic i el privat; provocant una 

gradual irrupció en l’àmbit domèstic de totes les fa-
mílies.
Si bé la Guerra Civil va convertir la ràdio en un ve-
ritable mitjà de propaganda, amb la Dictadura va 
passar a ser l’inequívoc monopoli informatiu que al 
costat del poder eclesiàstic va abastar tots els anys de 
franquisme; compartint-se a més amb una prolifera-
ció de programes religiosos. En conseqüència, en un 
país capitalitzat políticament pel règim, les dones a 
la ràdio van passar a ser un doble instrument al seu 
servei, capitanejades pel sistema i pels seus propis 
companys. I, en aquest context en el qual els homes 
han predominat i manat durant llargues dècades, les 
dones han trigat bastant a llaurar- se un espai pro-
fessional fins a arribar al dia d’avui amb una repre-
sentació professional -sobretot als alts càrrecs de les 
ones- encara molt minoritària.
La qüestió sobre la dona i la seva presència als mit-
jans radiofònics ha estat objecte d’estudi des de finals 
dels setanta amb unes resoltes expectatives opera-
tives: encaminar les diferents emissores, i les dones 
(directores, productores, realitzadores, guionistes, 
tècniques...) envers un desplegament de continguts i 
missatges capaços de mostrar amb realisme la quoti-
dianitat, ressaltant també el valor personal, professi-
onal i humà de totes les dones en el seu conjunt, atès 
que són la meitat de la població d’un país. Més enda-
vant, els  processos de democratització i les pròpies 
vindicacions del Moviment Feminista, han propiciat 
un reconeixement del paper de la dona en el món 
de la radiodifusió, en referència al fet que aquesta 
guanyés un espai en tant que “subjectes femenins”, 
no només en el camp de la locució, sinó en totes les 
categories professionals. Això no obstant, ha estat 
aquests darrers anys quan les dones de la ràdio han 
aixecat més la veu, amb el propòsit de promoure 
definitivament una presència en els mitjans sonors 
per a trencar aquell sostre de vidre que encara els 
segueix negant protagonisme.

Per a la visita a l’Exposició (visita guiada) és impres-
cindible adquirir l’entrada prèviament a través de 
l’enllaç: https://www.mhcat.cat/exposicions/exposi-
cions_en_preparacio/dones_a_les_ones per tal de 
garantir una visita de qualitat i segura per a tothom, 
atès que l’aforament és de 10 persones màxim. 
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AGENDA

VISITA GUIADA 
Santa Maria de Miralles 

Visita guiada al Castell de Miralles de la 
mà d’Anoia Patrimoni. El Castell de Mira-
lles, un dels grans desconeguts de l’Anoia, 
s’encimbella al bell mig de la serra de Mi-
ralles-Queralt, controlant el pas des del Pe-
nedès i la Conca de Barberà cap a la Conca 
d’Òdena. 
Dissabte a les 12 del migdia al Castell de 
Miralles

DIUMENGE 25  

TEATRE 
Igualada 

Estrena de “Molotov “de David Pintó i 
Joan Valentí, la història del militant anti-
franquista Cipriano Martos. Un colpidor 
muntatge basat en el llibre “Caso Cipriano
Martos, Vida y muerte de un militante an-
tifranquista”, del periodista Roger Mateos,. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE 
Igualada 

La companyia La Calòrica presentarà el 
seu premiat espectacle “Els Ocells”, un 
espectacle de creació col·lectiva basat en 
Aristòfanes.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Els Hostalets de Pierola 

Presentació del llibre de Marta Valls Ribas, 
«Un saurí aventurer» tracta sobre la vida 

DIVENDRES 23 

TEATRE 
Igualada 

Estrena de “Molotov “de David Pintó i 
Joan Valentí, la història del militant anti-
franquista Cipriano Martos. Un colpidor 
muntatge basat en el llibre “Caso Cipriano
Martos, Vida y muerte de un militante an-
tifranquista”, del periodista Roger Mateos,. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Concert de Carme Canela & Doin’ the 
Thing. La cantant Carme Canela s’uneix 
al trio format per Jose Carra (piano), Jose 
López (contrabaix) i Guillem Arnedo (ba-
tería), per submergir-se en la tradició dels 
estàndards jazzístics dels grans composi-
tors . 
Divendres a les 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CINEMA 
La Pobla de Claramunt 

Mostra Internacional de Films de Dones 
Projecció de la pel.lícula “Lo que diran”, de 
Nila Nuñez. 
Divendres a les 8 del vespre a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal

DISSABTE 24

TEATRE 
Igualada 

Estrena de “Molotov “de David Pintó i 
Joan Valentí, la història del militant anti-
franquista Cipriano Martos. Un colpidor 
muntatge basat en el llibre “Caso Cipriano
Martos, Vida y muerte de un militante an-
tifranquista”, del periodista Roger Mateos,. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Concert de Gels + Jaume LLombart. El 
talent igualadí s’uneix per oferir-nos un 

concert íntim i ple de textures i matisos. 
El concert de cloenda de l’ESTIVAL serà 
una vetllada inèdita i exclusiva amb una 
alineació 100% local.. 
Dissabte a les 8 del vespre a La Bastida

TEATRE 
Piera 

Continua el Concurs de Teatre pierenc i 
aquesta setmana es podrà veure la compa-
nyia Pierrot Teatre, de Centelles que  ens 
oferirà l’obra “L’inspector”. 
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

LLENGUA 
Òdena 

III Dictat en català. S’estableixen dues ca-
tegories: joves i adults. En la categoria de 
joves hi poden participar nois i noies de 
12 a 16 anys, i en la categoria d’adults, per-
sones més grans de 16 anys. 
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca 
l’Atzavara

TEATRE 
Vilanova del Camí 

Carlos del Pozo és el nou protagonsita de 
la Tardor Cultural. L’entrada és gratuïta 
però l’aforament és limitat a 112 persones 
en grades. 
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Papas-
seit

TEATRE 
Calaf 

El cicle Tardor de Teatre 2020 homenatge 
a la gran artista Mary Santpere amb un es-
pectacle d’humor. 
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino

40È CONCURS 
FOTOGRÀFIC “TÍPICS 
TRES TOMBS 2020”
Mostra de les imatges que han par-
ticipat en el 40è concurs fotogràfic
“Típics tres tombs 2020”. 
Del 9 al 30 d’octubre a la seu d’Òm-
nium Cultural Anoia.

RITMES. JOSEP CAM-
PENY I SANTAMARIA
L’exposició vol posar en valor l’obra 

EXPOSICIONS
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de Ramon Junyent Carcassona de Cal Ra-
mon Pastor dels Hostalets, un home que 
ha lluitat per fer que l’aigua sigui un bé 
comú..
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 
de Cal Figueres.

VISITA GUIADA 
Òdena 

Visita guiada al Castell d’Òdena. El Castell 
d’Òdena, des de la muntanya de guix, ori-
ginà al segle X el poble d’Òdena.
Diumenge a les 12 del migdia al Castell.

VISITA GUIADA 
Rubió 

Visita guiada al Castell de Rubió A l’òrbita 
dels Cardona, els castlans de Rubió se suc-
ceeixen entre els grans llinatges anoiencs: 
Claramunt, Calders, Castellolí… Tots hi 
tingueren un paper, però, potser el més 
rellevant fou el d’una dona: Francesca de 
Timor, que hi deixà una petja inesborrable 
que només podreu descobrir a l’església 
fortificada de Santa Maria..
Diumenge a les 12 del migdia al Castell.

DILLUNS 26 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Antoni Dalmau, Teresa Miret i Marta Vives 
parlaran sobre “Els carrers i places d’Igua-
lada. Nomenclàtor i història”. Organitza 
AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Canal Taron-
ja Anoia

DIMECRES  28

TALLER 
Òdena 

Taller de biblioteràpia i prescripció literà-
ria: “La por”.  A càrrec de Booklife, taller 
de biblioteràpia a través del qual es reco-
manen lectures que ens poden acompa-
nyar en diferents moments de la nostra 
vida
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala gran 
de la Biblioteca l’Atzavara.

d’aquest escultor d’arrels iguala-
dines, amb una important carrera 
escultòrica a nivell nacional i inter-
nacional. 
Fins al mes de febrer de 2021 al Mu-
seu de la Pell d’Igualada

UNA PETITA PART DEL 
MON
De Sara&BUGS. 
Quadres sobre tela de cotó i altres 
articles de fusta pintats a mà utilit-
zant tècnica acrílica-mixta. Pintures 

originals, i objectes il·lustrats. 
Fins el 30 d’octubre al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

SUPER-WOMEN, SUPER 
INVENTORS
de Sandra Uve
Vint-i-cinc dones inventores, il·lus-
trades amb aquarel·la i tinta xinesa. 
Cada quadre va acompanyat d’un 
text amb la seva història i una repro-
ducció de la patent original
Fins del 17 al 29 d’octubre a la Bi-

blioteca Central

COLLAGE COLLECTION 
BY CARMEN DACAL
La Carmen Dacal és fotògrafa de 
moda-retrat i aquest darrer any ha 
començat a aprofundir en la tècnica 
del collage/fotomuntatge. L’obra ex-
posada és un resum d’aquest primer 
any d’aprenentatge.
Fins del 29 d’octubre al 15 de no-
vembre a la Sala Municipal d’Expo-
sicions



El Mercaplus esdevé el primer hipermercat d’Igualada, 
i acaba una important remodelació del nucli antic
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

A ra que vivim una 
època en la qual la 
proliferació de super-

fície comercial nova i de gran 
extensió és quelcom habitual, 
convé recordar que el 1988 
Igualada -i de fet, tota la co-
marca- va estrenar el seu pri-
mer hipermercat.
Va ser, en concret, el 28 de 
setembre d’aquell any quan 
obria portes “Mercaplus”, en 
el mateix indret on havia hi 
ha “Carrefour”. El grup fran-
cès Comodisa era el respon-
sable de la iniciativa, que va 
comptar amb un fort rebuig i 
una campanya en contra dels 
botiguers igualadins, que el 
consideraven una amenaça. 
Fins aquell moment, això dels 
“hípers” només es trobava a 
Barcelona i entorns, o, com a 
molt, el “Pryca” de Manresa, 
on hi anaven molts anoiencs.
El “Mercaplus” tenia una su-
perfície de 2.375 metres qua-
drats i 17 línies de caixa, als 
quals s’hi havien d’afegir 1.346 
a botigues amb bar, moda, lli-
breria, perfumeria, fotografia, 
esports, articles de regal o una 
oficina de la desapareguda 
Caixa de Manresa, a més d’un 
aparcament de 8.200 m2 per a 
260 vehicles. Tota una revolu-
ció comercial en aquells temps 
a Igualada. Després en vindri-
en més.
També aquell any va finalitzar 
la remodelació del nucli antic 

1988 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

La font lluminosa del mig de la plaça de l’Ajuntament es va retirar el 1987, en una de les mesures més  
destacades de la remodelació del nucli antic de la ciutat.

Obres de l’Hiper Mercaplus, darrere dels habitatges de les Comes.

de la ciutat, la primera d’unes 
quantes que s’anirien fent anys 
després, fins a la seva comple-
ta peatonalització. 
Una de les mesures més des-
tacades va ser la retirada de la 
font lluminosa que ocupava el 
bell mig de la plaça de l’Ajun-
tament, i que es va instal·lar el 
1976. La font es va retirar el 
1987.
Recordem que el que avui 
coneixem com “Plaça de 
l’Ajuntament” ha experimen-
tat nombroses modificacions 
al llarg dels segles, i prové de 
la unificació en una sola pla-
ça de dues menors, la plaça 
Nova -esmentada des de l’any 
1337- i la plaça del Blat -de la 
qual existeixen testimonis des 
de l’any 1356-. La nova plaça, 
coneguda des d’aquell mo-
ment tota ella com a plaça del 
Blat, adoptà l’estructura irre-
gular en forma de “T” que es 
va mantenir fins a l’any 1910. 
Va tenir una funcionalitat eco-
nòmica i mercantil igual que 
els carrers del voltant. Durant 
segles serví de mercat de la 
població. L’any 1910 s’enderro-
cà l’illa de cases per construir 
l’edifici conegut com la “Pa-
jarera” de tipus modernista, 
per mercat cobert. Enderrocat 
aquest l’any 1963 es construí 
en el seu lloc, l’any 1976, una 
font lluminosa, fins a la seva 
retirada el 1987 com a part de 
la remodelació del nucli antic. 
La plaça, des de llavors, ha ex-
perimentat pocs canvis. 

Igualada va ser la seu de l’Assemblea de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, 
de la qual La Veu de l’Anoia n’és membre fundadora.Anunci a La Veu del nou club Les Moreres, a Montbui, el 1988.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Maternitat ferotge
A Tous •  La profesora de piano

REDACCIÓ/ 

El 60 aniversari de Lara (Corin-
na Harfouch) coincideix amb 
una cita especial: el seu fill 

Viktor (Tom Schilling) fa el seu debut 
com a pianista. Ella té molt a celebrar, 
però, la seva relació amb ell no es tro-
ba precisament en el millor moment. 
La tensa situació entre mare i fill té 
conseqüències: Lara no sap com se li 
posarà  al seu fill que ella acudeixi al 
concert. Per assegurar que el dia es-

pecial de Viktor sigui un èxit decideix 
comprar totes les entrades del concert 
i repartir-la entre els seus amics. Però 
tot es comença a descontrolar i Lara 
haurà d’afrontar una sèrie de situaci-
ons imprevistes.
La professora de piano és la història 
d’una mare ferotge incapaç de supor-
tar la por al fracàs d’un fill en el qual 
es veu fatalment reflectida, però alho-
ra és el retrat d’una dona amb un ex-
cés de zel i protecció que oculten una 
ferida que segueix supurant.

Una nit terrible
Estrena •  No mataràs

REDACCIÓ/ 

Dani (Mario Casas), un estudi-
ant de medicina s’ha dedicat 
en els últims anys a tenir cura 

del seu pare, malalt de càncer. Des-
prés de la mort d’aquest, i empès per 
la seva germana, decideix reprendre la 
seva vida i emprendre un llarg viatge 
al voltant de el món, cosa que sempre 
va somiar. Just abans d’això, pren la 
terrible decisió d’anar a una festa com 
a comiat. Allà coneix Mila (Milena 
Smit), una jove misteriosa i sensual 
però, al mateix temps, amb un caràcter 
inestable, que convertirà aquesta nit 
en un autèntic malson. L’ingenu jove 
convida a Mila a casa seva, on apareix 
sense previ avís el xicot d’aquesta. Els 
esdeveniments que tindran lloc entre 
aquestes quatre parets duran a Dani 
a replantejar-se coses que mai hauria 

imaginat i que faran que la seva vida 
no torni a ser la mateixa.
Thriller dirigit per David Victori i es-
crita al costat de Clara Viola i Jordi 
Vallejo.
Des de la primera (premonitòria) 
imatge que apareix en aquesta nota-
bilíssima pel·lícula de David Victori, 
estem enganxats al protagonista, ficats 
en la seva pròpia pell. No deixarem 
d’estar-ho durant els angoixants i fre-
nètics poc més de 90 minuts que ocu-
pen un metratge que, en la seva major 
part, ocorre al llarg d’una d’aquestes 
nits de mil dimonis sense fi, on tot 
sempre pot anar a pitjor. No som da-
vant la història d’un fugitiu innocent 
(si de cas, ha perdut la innocència) 
o d’un fals culpable, sinó davant la 
caiguda a l’abisme d’algú per simple 
atzar; per la simple intervenció d’un 
destí capritxosament criminal.

Un estiu per no oblidar
Estrena •  Verano del 85

REDACCIÓ/ 

Estiu de 1985. A la costa de 
Normandia, Alexis (Félix Le-
febvre) està passant les seves 

vacances en un resort ple de luxes. 
Malgrat que el normal per la seva 
edat seria tenir aventures i gaudir 
dels esports aquàtics, Alexis ha fet 
un pacte d’amistat amb el seu mi-
llor amic, un jurament de per vida. 
Lluny de gaudir dels seus desitjos 

de la pubertat, el jove fantasia amb 
la mort. Així, al llarg d’aquests dies 
estivals, Alexis començarà a créixer 
i, fins i tot, tindrà temps per trobar a 
el primer amor.
La pel·lícula, radiant, lluminosa, ple-
na de vida, llum i desig, en un intem-
poral Tréport (l’equivalent francès a 
l’Southend on Sea britànic de la no-
vel·la original), en el qual es viu com 
en un idíl·lic estiu que sembla que no 
acabar mai.



EXPLOTA EXPLOTA
Espanya. Musical. De Nacho Alvarez. Amb Ingrid García 
Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar   
Maria (Ingrid García-Jonsson) és una jove ballarina amb 
un fort anhel de llibertat en l’Espanya dels anys 70. L’època, 
marcada per la censura pròpia de la dictadura, sobretot a 
la televisió, dificulta que Maria compleixi el seu somni. No 
obstant això, ella lluitarà fins aconseguir-ho.

   VERANO DEL 85
França. Drama. De François Ozon. Amb Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin, Philippine Velge
A la costa de Normandia, Alexis (Félix Lefebvre) està pas-
sant les seves vacances en un resort ple de luxes. Malgrat 
que el normal per la seva edat seria tenir aventures i gaudir 
dels esports aquàtics, Alexis ha fet un pacte d’amistat amb el 
seu millor amic, un jurament de per vida. Lluny de gaudir 
dels seus desitjos de la pubertat, el jove fantasia amb la mort. 
Així, al llarg d’aquests dies estivals, Alexis començarà a créi-
xer i, fins i tot, tindrà temps per trobar a el primer amor.

   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.

   TROLLS 2
EEUU. Animació  De Walt Dohrn, David P. Smith. Amb  
Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
Tornen els trolls, aquests éssers encantadors, que canten, ba-
llen i s’ho passen d’allò més bé. En aquesta ocasió, Poppy, la 
líder dels trolls, descobrirà al costat dels seus amics Branch, 
Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Chenille, que hi ha 
molts altres tipus de música a part del Pop. 

RIFKIN’S FESTIVAL
EEUU. Comèdia romàntica. De Woody Allen. Amb   Elena 
Anaya, Sergi López, Louis Garrel
Un matrimoni assisteix a festival de cinema de Sant Se-
bastià, on acabaran enamorant altres persones. Ella té un 
romanç amb un important director de cinema francès i ell 
s’enamora d’una bella dona espanyola que hi viu. El que co-
mença com un simple esdeveniment de cinema, es conver-
teix en una aventura sentimental on la comèdia jugarà un 
paper fonamental.

NO MATARAS
Espanya. Suspense. De David Victori. Amb Mario Casas, 
Milena Smit, Elisabeth Larena
Dani, un estudiant de medicina s’ha dedicat en els últims 
anys a tenir cura del seu pare, malalt de càncer. Després de 
la mort d’aquest, decideix reprendre la seva vida i empren-
dre un llarg viatge. Just abans d’això, pren la terrible decisió 
d’acudir a una festa com a comiat. Allà coneix Mila, una 
jove misteriosa i sensual però, a el mateix temps, amb un 
caràcter inestable, que convertirà aquesta nit en un autèntic 
malson.

   LA PROFESORA DE PIANO
Alemanya. Drama. De  Jan-Ole Gerster. Amb  Corinna 
Harfouch, Tom Schilling, André Jung
El 60 aniversari de Lara coincideix amb una cita especial: 
el seu fill Viktor fa el seu debut com a pianista. Ella té molt 
a celebrar, però, la seva relació amb ell no es troba preci-
sament en el millor moment. La tensa situació entre mare 
i fill té conseqüències. Per assegurar que el dia especial de 
Viktor sigui un èxit decideix comprar totes les entrades del 
concert i repartir-la entre els seus amics. Però tot comença 
a descontrolar.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

CARTAS MOJADAS 
Dv: 18:15
Ds: 17:45

VERANO DEL 85 
Dg: 17:00
Dj: 20:00 (VOSE)

NO MATARAS 
Dv: 20:30
Ds: 20:00
Dg: 19:30
Dc: 20:00

1/TROLLS 2: GIRA MUNDIAL (CAT)
Dv i Ds Dll a Dj: 17:00
Dg: 16:00
1/TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Dv i Ds Dll a Dj: 19:10
Dg: 18:10/20:30

2/NO MATARAS 
Dv i Ds Dll a Dj: 18:15/20:30
Dg: 17:15/19:30

4/ TROLLS 2: GIRA  MUNDIAL
Dv Ds i Dc: 18:30/20:40
Dg: 17:30/19:40
4/ RIFKINS FESTIVAL
Dll Dt i Dj: 17:10
4/ TENET
Dll Dt i Dj: 19:30

5/ TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Dv Ds i Dc: 17:45/20:00
Dg: 16:45/19:00/21:00
5/ MONICA NARAJO, LA HUELLA DE 
LA PANTERA
Dj: 20:00

6/ GREENLAND. EL ULTIMO REFU-
GIO
Dv i Ds Dll a Dj: 17:30/20:15
Dg: 17:50/20:45

7/ PINOCHO 
Dv i Ds Dll a Dj: 17:20
Dg: 17:00
7/ AFTER. EN MIL PEDAZOS 
Dv i Ds Dll a Dj: 20:50
Dg: 19:50

8/EXPLOTA EXPLOTA 
Dv Dll a Dj: 18:00
8/ ESO QUE TU ME DAS 
Dv a Dj: 21:00
8/ EL ARCO MAGICO
Ds: 17:10
8/ COMO PERROS Y GATOS
Ds: 19:05
8/ SHIN SHAN EN AUSTRALIA
Dg: 16:10
8/ TRASTO
Dg: 18:45

ÒPERA: IL TROVATTORE, de Verdi 
(Dirigit per Daniel Baremboin)
Ds: 18:00
LE MANS’66
Dg: 18:00
LA PROFESORA DE PIANO
Dg: 20:15

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



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

Fes-te subscriptor i et portem tota  
la informació 

de la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

2X1
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Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. L’especialitat d’aquestes oficines és muntar numerets / 2. El més 
apreciat d’en James. Que estigui amagada és una veritat crònica / 3. Quart de gram. L’únic 
que li interessa dels ordinadors són els virus. D’esquena surt bé / 4. El veí diu que l’enco-
ratgis, pobre bitxo. Ser a la francesa, com la Tere quan es mareja / 5. Mal girbat no, mal 
girat. Desconnectar els circuits. Actrius sense actius / 6. Costums de fa temps. Ni a ex iglú 
arriba, de tan minso i reduït / 7. Faltes d’orina atribuïdes als santuaris. El déu que els va 
parir, els anglesos / 8. Quin plat més estrany, remenat de talp! Modificada, la moto, d’un 
cop de telèfon / 9. Abracen el rival. Plor d’aranya damunt la taula / 10. Rèptil marí en forma 
d’ulleres. Tots els espectadors, d’esquena a l’escenari / 11. Para la mà. Completa la dreta 
perquè hi hagi viceversa. Per laurenci / 12. Envio a treballar a l’editorial. Pel botó no hi ha 
pitjor temptació / 13. Part del pont per gravar-hi les fletxes. Rellevant, decisiu.

VERTICALS: 1. Cantant flamenc de faula. La mateixa part del pont però tan crescuda que 
fa vomitar / 2. Introducció a l’ovicultura. Arma de destrucció individual de baixos fons. 
ERC desnacionalitzada / 3. Els noctàmbuls amb el del pèndol no en tenen prou. Perill 
inherent al morisc / 4. I mort de gana, com el general. Prega perquè algun jugador es faci 
mal / 5. Y, però no és grega. Pàl·lid de veure el blau que li ha sortit / 6. Té majoria al parla-
ment. Avantpassat inequívoc del garrotxí. Enemics de Negar l’Evidència / 7. Una manera 
de combatre’l és no combatre. Pirosi d’aquella que puja estómac amunt / 8. Aquest ressò 
també puja del fons. Els sastres no poden treballar sense prendre’n. Pilar prim / 9. Fa un 
crit de lleó i el guixer es desmunta. Adduïts com a exemples de quasi-ciutats / 10. Centre 
de la vila. Triga una mà d’estona a atendre el marit, com que en té tres... Rovell acabat de 
fer / 11. Una esnifada, i de cap a l’eternitat! Parir panteres no, verros / 12. Espavilada?: molt 
més. Causà una picor que l’alterà tota, la Puri.

passatemps
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Troba les 7 diferències

C O M P T A D O R I E S 

I V O R I   O C U L T A 

G   V I R O L E G   E B 
A N I M A L O   E T R E 

L A M   D O R M I R   R 

A V E S O S   E X I G U 

  A N U R I E S   G O D 

A L T P   T R U C A D A 
R L   L L A G R I M A   
C A R E I   A E T A L P 

A   I N V E R S A   L R 

D E S T I N O   T R A U 
A R C   D E C I S O R I 
            



Octubre
23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda.

24: Antoni Maria Claret; Martirià. 
25: Mare de Déu de la Bonanova. Sant Bernat Calbó; Crisant.

26: Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist, .  
27: Florenci; Gaudiós.

28: Simó; Judes; Silvi; Ciril·la 
29: Narcís; Eusèbia,  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Montserrat Domènech Casellas

Els que t'estimàrem, sempre et recordarem.

Que descansi en pau.

Morí cristianament el passat dimecres  dia 21 d'octubre a l'edat de 80 anys.

Igualada, octubre de 2020

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

En la festa de Sant Francesc 
d’Assís el papa Francesc féu 
pública la tercera encíclica 
del seu pontificat amb el títol 
«Fratelli tutti» sobre la fra-
ternitat i l’amistat social.
El text de l’encíclica va ser 
signat a Assís, el dissabte 3 
d’octubre, després de la ce-
lebració de l’eucaristia presi-
dida pel papa Francesc amb 
la comunitat franciscana. 
Aquesta encíclica segueix les 
anteriors signades per Fran-
cesc: «Lumen fidei», sobre 
la fe, publicada el 29 de juny 
del 2013, i «Laudato si`», so-
bre la cura de la casa comu-
na, publicada el 24 de maig 
del 2015.
Quins són els grans ideals, 
però també els camins con-
crets a recórrer per als qui 
volen construir un món més 
just i fratern en les seves re-
lacions quotidianes, en la 
vida social, en la política i en 
les institucions? Aquesta és 
la pregunta a la qual pretén 
respondre, principalment, 
«Fratelli tutti»: el Papa la de-
fineix com una «encíclica so-
cial» que pren el seu títol de 
les «Admonicions» de sant 
Francesc d’Assís. L’encíclica 
vol promoure una aspira-
ció mundial a la fraternitat 
i l’amistat social, a partir 
d’una pertinença comuna a 

Nova encíclica del papa Francesc: Fratelli tuttii com construir un 
món més humà i més fratern

eixen, en certa manera, els 
mitjans de comunicació de 
masses. A totes aquestes om-
bres, el Papa hi contraposa 
la figura del Bon Samarità 
L’ètica, el mercat, les Nacions 
Unides Una societat frater-
nal serà aquella que promo-
gui l’educació per al diàleg 
amb la finalitat de derrotar 
el «virus de l’individualisme 
radical», a partir de la tute-
la de la família i del respecte 
per la seva «missió educativa 
primària i imprescindible». 
Dos són, en particular, els 
«instruments» per a aconse-
guir aquest tipus de societat: 
la benevolència, és a dir, el 
desig concret del bé de l’altre, 
i la solidaritat, que s’ocupa de 
la fragilitat i s’expressa en el 
servei a les persones i no a 
les ideologies, lluitant contra 
la pobresa i la desigualtat. El 
dret a viure amb dignitat no 
pot ser negat a ningú —diu 
Francesc—, independent-
ment d’on hagi nascut. Des 
d’aquest punt de vista, el 
Papa recorda també que cal 
pensar en «una ètica de les 
relacions internacionals», 
perquè tot país és també de 
l’estranger i els béns d’un ter-
ritori no poden ser negats als 
necessitats que vénen d’un 
altre lloc.
«El mercat sol no ho resol 
tot»: els «estralls» provocats 

per l’especulació financera 
ho han demostrat, segons el
Papa, que també reclama una 
reforma de les Nacions Uni-
des. Enfront del predomini 
de la dimensió econòmica 
que anul·la el poder de l’Es-
tat individual, de fet, la tasca 
de les Nacions Unides serà la 
de donar substància al con-
cepte de «família de les naci-
ons» treballant pel bé comú.

Pau i perdó
Lligat a la pau hi ha el perdó: 
cal estimar tothom sense ex-
cepció, diu l’encíclica, «però 
estimar un opressor no és 
consentir que continuï així; 
tampoc no és fer-li pensar 
que el que ell fa és accepta-
ble». És més: els qui sofrei-
xen la injustícia han de de-
fensar amb fermesa els seus 
drets per tal de salvaguardar 
la seva dignitat, un do de 
Déu.

La llibertat religiosa
En el vuitè i últim capítol, 
el Pontífex s’ocupa de «les 
religions al servei de la fra-
ternitat en el món» i reitera 
que la violència no troba fo-
nament en les conviccions 
religioses, sinó en les seves 
deformacions. L’encíclia es 
conclou amb la memòria 
del beat Carles de Foucauld, 
germà universal.

la família humana, del fet de 
reconèixer-nos com a ger-
mans perquè som fills d’un 
sol Creador, tots en la matei-
xa barca i, per tant, necessi-
tats de prendre consciència 
que en un món globalitzat 
i interconnectat només po-
dem salvar-nos junts.
La fraternitat ha de promou-
re’s no sols amb paraules sinó 
amb fets. Fets que es concre-
tin en la «millor política», 
aquella que no està subjecta 
als interessos de les finances, 
sinó al servei del bé comú, 
capaç de posar al bell mig de
la dignitat de cada ésser 
humà i assegurar el treball 
a tots, perquè cadascú pugui 
desenvolupar les seves prò-
pies capacitats. Una política 
que, lluny dels populismes, 
sàpiga trobar solucions al 
que atempta contra els drets 
humans fonamentals i que 
vagi adreçadaa eliminar de-
finitivament la fam i el tràfic
de persones. Al mateix 
temps, subratlla que un 
món més just s’aconsegueix 
promovent la pau, que no 
és únicament l’absència de 
guerra, sinó una veritable 
obra «artesanal» que ens im-
plica a tots. 
També és fort el rebuig de la 
pena de mort, definida com a 
«inadmissible» perquè «sem-
pre serà un crim matar un 
home», i central és la crida 

al perdó, connectada al con-
cepte de memòria i justícia: 
perdonar no significa obli-
dar —escriu el Pontífex— ni 
renunciar a defensar els pro-
pis drets per a salvaguardar 
la pròpia dignitat, un do de 
Déu. 

No a la cultura dels murs
En el primer capítol, «Les 
ombres d’un món tancat», 
el document se centra en les 
nombroses distorsions de 
l’època contemporània: la 
manipulació i la deformació 
de conceptes com a demo-
cràcia, llibertat o justícia; la 
pèrdua del sentit social i de 
la història; l’egoisme i la fal-
ta d’interès pel bé comú; la 
prevalença d’una lògica de 
mercat basada en el lucre i 
la cultura del rebuig; la de-
socupació, el racisme, la po-
bresa; la desigualtat de drets 
i les seves aberracions, com 
l’esclavitud, el tràfic de per-
sones, les dones sotmeses i 
després obligades a avortar, 
i el tràfic d’òrgans. Es trac-
ta de problemes globals que 
requereixen accions globals 
—emfatitza el Papa—, do-
nant l’alarma també contra 
una «cultura dels murs» que 
afavoreix la proliferació de 
màfies, alimentades per la 
por i la solitud. A més, avui 
dia hi ha una deterioració 
de l’ètica a la qual contribu-
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Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan? 

De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64 PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

@restaurantVinnari
El restaurant Vinnari ofereix 

dinars i sopars 
per emportar i take away

HORARI:
De dimarts a diumenges

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

PI
ZZ

A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

El Restaurant el Kubb et porta el menjar al 
teu domicli o a la teva empresa.

Seguim treballant amb la mateixa 
qualitat i delicadesa de sempre. 

www.kubbdeliris.cat . Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

Ctra BV 2204 km2 de Santa Margarida de Montbui
Tel. 646 728 984

Ara take away

·Arròs caldòs amb llamàntol
·Fideuada amb fruits de mar

·Paella mixta o marinera
I molts més.
 per encàrrec

 de dijous a diumenge

RESTAURANT SCORPIA  
 Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  

TELF /  93 806 05 55  
 scorpia@restaurantscorpia.cat

Plats 
per emportar

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Hem sentit par-
lar infinitat 
de vegades de 
l’astènia pri-

maveral, però, i de la tar-
dorenca? També existeix!

Després de mesos de ca-
lor, vacances i molta llum 
solar, arriba la tardor, es-
tació caracteritzada per 
la tornada a la rutina de 
treball i l’escola, una dis-
minució de temperatura i 
de la quantitat d’hores de 
llum que percep el nostre 
organisme. Tot això pro-
voca alteracions al nostre 
sistema immunitari i en 
l’estat anímic. Per aquest 
motiu, després de l’estiu és 
un bon moment per a des-
intoxicar el cos dels exces-
sos i tornar a educar l’or-
ganisme amb uns hàbits 
de vida saludables.

Per a activar el sistema 
immunitari s’han de se-

guir una sèrie de reco-
manacions:

•La dieta ha de ser va-
riada i equilibrada, rica 
en vitamines, fibra i amb 
les proteïnes necessàries. 
Cal aprofitar els aliments 
propis d’aquesta estació, 
ja que tenen substànci-
es nutritives necessàries 
per a aquesta època de 
l’any. Les fruites i verdu-
res de tardor ens aporten 

les vitamines i minerals 
indicats per a combatre 
el fred i activar les nos-
tres defenses.

•També la tardor és un 
bon moment per a tornar 
a les rutines de descans. 
Així aconseguirem regu-
lar els bioritmes i els es-
tadis de somni i vigília, 
la qual cosa ens ajudarà 
a afrontar els dies amb 
energia i positivisme.

•Realitzar exercici i 
aprofitar les hores de 
llum natural per a fer 
activitats a l’aire lliure 
també és important. La 
llum solar ajuda a aixe-
car l’ànim, ja que acti-
va una sèrie de neuro-
transmissors i estimula 
la segregació d’hormo-
nes responsables de les 
emocions i del control 
biològic en funció del 
dia i la nit.
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ASTÈNIA DE TARDOR

El que has d’evitar

Eliminar substàncies 
excitants per al siste-
ma nerviós com la teï-
na, cafeïna i tòxics com 
l’alcohol i el tabac. Està 
comprovat que l’estrès 
redueix les nostres de-
fenses, així que, pres-
cindeix de tot allò que 
ho provoqui. I per úl-
tim, per a començar 
aquesta nova etapa amb 
una perspectiva més 
positiva i ple d’energia, 
elimina tot allò que no 
sigui positiu a la teva 
vida, com pot ser un 
company de treball tò-
xic, i cerca nous reptes 
i objectius que et mo-
tivin. Recorda que la 
salut mental és igual 
d’important que salut 
física i que estan total-
ment interconnectades.



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, ortopèdia tècnica i esportiva,
 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 23:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

 DISSABTE 24:  BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 25:  
BAUSILI

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

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 26: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 27: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 28:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 29:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIVENDRES 30: MR SINGLA
Pujadas, 47

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



TONI BONET /  
Propietari d’Aluminis i Vidres Igualada

Soc Toni Bonet, propietari i encarregat d’Aluminis i Vidres Igualada, una 
empresa dedicada a la fabricació, manipulació i muntatge de tota classe de vidres 
i fusteria d’alumini. Som una empresa nova, nascuda de la tradició vidriera 
heretada de Vidres Igualada

Qui sou Aluminis i Vidres Igualada?

Som una empresa dinàmica que segueix el camí de 
la seva predecessora ampliant mires cap als avenços 
tecnològics tant en productes finals com en maqui-

nària. Aquests són els motius pels quals seguim oferint solucions 
eficaces als clients habituals, alguns dels quals amb relació des de 
fa més de 25 anys, i a nous clients que descobreixen en nosaltres 
un vessant innovadora a més d’un suport conceptual sobre tot ti-
pus de muntatge i productes específics.

Els nostres principis de serietat, professionalitat, responsabilitat i 
dedicació ens porten a rebre la confiança de clients com ara arqui-
tectes, constructors, decoradors i companyies d’assegurances així 
com de el particular que ha estat qui, gràcies a el “boca a boca”, i a 
l’acompliment de els mateixos, ens han fets grans i coneguts.

Les nostres instal·lacions, que compten amb més de 800 m2 de 
superfície, i la maquinària que atresorem ens permeten realitzar 
tota la fabricació i / o manipulació dels nostres productes sense 
dependre de tercers exceptuant casos molt puntuals i específics, 
separant en dues naus industrials tot el que fa a el ram del vidre 
d’una banda i de la fusteria d’alumini per un altre. Així mateix 
disposem d’una botiga amb exposició de 150 m2 on a més, a causa 
de la formació del nostre personal, podem ensenyar i aconsellar 
sobre productes i acabats.

Quins productes pot trobar el client a les vostres instal·lacions?

Tot en alumini, PVC i vidre a més de complements com persianes, 
mosquiteres, zelosies, mallorquines, tendals, alucobom, etc

Oferiu assessorament als vostres clients?

Assessorem als nostres clients i els fem partícips dels seus projec-
tes activament.

Com podríem definir l’eficiència energètica a la llar?

L’eficiència energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir 
el consum d’energia. Traduït a l’ambient domèstic podem dir que 
un bon aïllament tèrmic pot evitar malgastar en un edifici fins a 
un 30% d’energia, i això equival en una reducció de la factura elèc-
trica i en les emissions de CO2, perjudicials per al medi ambient.

Un dels sistemes més utilitzats al mercat per complir amb l’efici-
ència energètica són les fusteries d’alumini amb Trencament de 
Pont Tèrmic (RPT).

El pont tèrmic és un atribut que posseeixen els materials per con-
duir fred o calor. Per evitar això s’usa el que es denomina trenca-
ment de pont tèrmic, es tracta d’evitar que la cara interior i exte-
rior tinguin contacte entre si intercalant un mal conductor, així 
evitem les pèrdues de temperatura.

En els tancaments d’alumini, el trencament tèrmic s’aconsegueix 
mitjançant la inserció d’un material aïllant de baixa conductivitat 
tèrmica entre els seus perfils interior i exterior. El material més 
utilitzat és la vareta de poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de 
fibra de vidre.

Com pot afectar un aïllament deficient a la nostra llar?

Les finestres poc estanques suposen el 25% de las pèrdues tèrmi-
ques de una casa. Un aïllament insuficient que es reflecteix, final-

ment, a la factura del consum energètic (electricitat, gas, gasoil...). 
Renovar les seves finestres per tal de millorar el seu aïllament tèr-
mic, és una inversió rendible econòmicament per a la seva llar i 
millora de la qualitat de vida de la seva família. Salut i confort: Si la 
seva habitació, o la dels seus familiars, està sotmesa a un nivell de 
soroll elevat, la seva salut se’n veu afectada per manca de descans 
durant la nit i per esforç de concentració durant el dia. Renovar les 
seves finestres per tal de millorar l’aïllament acústic, és una inver-
sió rendible que incideix en una millor qualitat de vida.  

A l’hora d’escollir un tancament per a la nostra llar, què hem de 
tenir en compte?

En primer lloc el tipus de finestra: Qui i com utilitzarà la finestra? 
Tenim espai per obrir cap a l’interior, cap l’exterior? Com la neteja-
rem? Com ventilarem? Tenim canalla; hi ha risc per a ells? Tenim 
avis; podran obrir-la fàcilment? Hem de sortir i entrar al jardí o la 
terrassa? Tenim una assegurança contra furts que valori la quota 
en funció del grau de seguretat dels tancaments? En segon lloc, el 
material de la finestra: alumini, PVC, fusta? Quin color hauria de 
tenir? El mateix color per dins que fer fora? Quin manteniment 
haurem de fer? Quants anys desitjo que em duri el funcionament i 
l’aspecte exterior? Si he de reparar algun element d’aquí uns anys, 
hi haurà recanvis? I finalment la composició del vidre: Quin nivell 
d’aïllament tèrmic necessito? Em preocupa més la calefacció o l’ai-
re condicionat? El meu carrer és molt sorollós? Busco seguretat? 
Contra el furt? Per evitar talls en cas de que es trenqui? Evitar 
possibles caigudes?  Per a tot això Aluminis i Vidres Igualada li 
ofereix assessorament i acompanyament.

L’emprenyament va pujant de to. Els bars i restaurants es queixen dels tancaments i s’estan proposant normes per lliurar del pagament els locals 
comercials i que es fotin els  seus propietaris. Les mesures per evitar contagis porten conseqüències i les administracions, sovint barallades, actuen 
de manera reactiva i amb decisions aparentment absurdes. No fa tant deien que la segona onada seria diferent, perquè s’havia aprés de la primera i 
tot estaria controlat. Però poc s’ha invertit en el camp sanitari i els augments de salari i les compres s’han seguit fent en les forces de seguretat. Cap 
polític, sigui electe o càrrec de confiança, ha reduït les seves retribucions i les dietes les segueixen cobrant encara que voltin menys. Les medalles i 
les pagues als dels uniformes, així com les lleis amb les que es dota a la justícia no són només per protegir-se de ‘sediciosos i terroristes’. Ja hi ha qui 
veu que aquests comportaments són per preservar l’ordre i les prebendes davant del què ve. No és només per la ‘unitat’, sinó per donar cops on faci 
bony. Diuen que venen temps tèrbols, però hi ha qui ho té més clar que l’aigua.

“Un bon aïllament tèrmic a la 
nostra llar ens ajuda a reduir

el consum d’energia”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 23 d’octubre de 2020

Espai patrocinat per:

Av. Montserrat, 21, baixos IGUALADA
Tel. 93 804 56 02

Gran Bretanya, 3 (Polígon Industrial) IGUALADA
tel. 93 805 17 00

vidresigualada@gmail.com

www.vidresigualada.es
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