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Gaudeix dels millors 
panellets artesans 
de les pastisseries 
adherides al gremi 
de pastissers!

Calaf  - Vilanova del CamíMATERIALS PER LA CONTRUCCIÓ. INTERIORISME

Creant confort...



L’EDITORIAL

Prou repressió
E l que vam veure dimecres és una prova més 

de la repressió que, sense cap mena d’escrú-
pol, mantenen certes instàncies de l’Estat 
damunt de tot allò que representa una ide-

ologia contrària al de l’Espanya unida. Aquells que 
defensen, lliurement i sense violència, el dret a l’au-
todeterminació, i poden fer-ho amb un altaveu prou 
potent com per influir en 
la societat, acaben veient 
com algú els espera de 
bon matí per detenir-los 
i emportar-se’ls, no sense 
abans remenar la intimi-
tat de casa seva. Prou!
Fa temps, massa, que “la 
qüestió catalana” és un 
problema polític irresolt 
per un Estat espanyol 
totalment sord a les de-
mandes democràtiques 
del poble català, expressades durant més de deu anys 
de forma pacífica als carrers i les urnes. L’autodeter-
minació és un dret que ha trobat la seva resolució 
en altres països com Canadà i el Regne Unit; l’estat 
espanyol, però, segueix negant la realitat nacional de 
Catalunya i situant el debat sobre l’autodeterminació 
fora de la política. 

Els grinyola la veu independentista, i actuen, amb 
escenaris dignes dels millors llibres de Kafka, que 
provoquen la riota de la diplomàcia internacional, 
sense cap impunitat. El “A por ellos” és ben viu.
Cal denunciar des de tots els àmbits la negativa de 
l’Estat espanyol a reconèixer el dret inalienable del 
poble català a autodeterminar-se, de la mateixa ma-

nera que cal denunci-
ar que fins ara l’única 
resposta que s’hagi po-
gut donar hagi sigut la 
repressió, amb la con-
demna de més de 100 
anys pels líders polí-
tics i socials catalans, 
i, el passat dimecres, 
un nou episodi a casa 
nostra, amb gent que 
coneixem i estimem, 
amb una actuació que 

té molta foscor des de la pròpia instància judicial. Un 
càstig més a l’independentisme, un escarment més 
als que no pensen com ells. 
S’escuden en la por. Fan d’ella la seva millor cade-
na per lligar-nos, per esmorteir-nos, per ageno-
llar-nos... No se’n sortiran. 
Mai. 

L’actuació de dimecres té molta 
foscor de la pròpia instància 

judicial. Un càstig més a 
l’independentisme, un escarment 
més als que no pensen com ells. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 30 d’octubre de 2020

José Luís Trapero, major dels mos-
sos d’Esquadra, i la cúpula del cos, 
varen ser absolts a l’Audiència Na-
cional de tots els càrrecs, però la 
sentència ha aixecat moltes ampo-
lles, no només en Concepción Es-
pejel, Presidenta del Tribunal que 
el va jutjar, sinó en amplis sectors 
de la judicatura que volien que fos 
condemnat per “sedició”. Però la 
sentència diu “l’opció finalment po-
sada en pràctica per la policia auto-
nòmica de restringir la intervenció 
dels efectius antidisturbis davant la 
possible causació de danys irrepara-
bles i desproporcionats ha de consi-
derar-se, al menys, como raonable.”

Xavier Melero, advocat de Joaquim 
Forn, va dir “a Espanya pots ser 

condemnat i absolt pels mateixos 
fets i amb les mateixes proves.”

Teresa Cunillera, delegada de l’es-
tat a Catalunya, s’ha defensat del 
col·lapse i la insuficiència de per-
sonal del SEPE, servei públic clau 
en els ERTO per la covid, dient que 
“els funcionaris no volen venir a 
Catalunya” i sobre la sentència de 
la cúpula dels Mossos “estic con-
vençuda que la Guardia Civil farà 
les seves reflexions internes sobre 
aquest afer.”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
gens content pel tractament rebut 
en la moció de censura, ha conti-
nuat insistint “el govern de Pedro 
Sánchez, va contra el rei i vol dina-
mitar la Creu del Valle de los Ca-
ídos”

Pablo Casado, líder del PP, li va 
contestar “fins ací hem arribat” i 
va prosseguir “no volem ser com 
vostès. Volem una Espanya unida, 
connectada, diversa i segura, lide-
rant un projecte reformista que ha 
fet possible els millors anys de la 
història d’Espanya.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, va aprofitar el posicio-
nament del líder de l’oposició per dir 
“Com tot esforç a favor de l’entesa és 
poc, li anuncio que per la nostra part 
aturem el rellotge de la reforma del 
Consell General del Poder Judicial 
per poder arribar a un acord.”

Salvador Illa, ministre de Sanitat, 
s’ha disculpat per la seva presència 
a la celebració del cinquè aniversari 
del diari de Pedro J. Ramírez, El Es-
pañol, on van assistir –molts sense 
mascareta- desenes de convidats del 
món polític i empresarial.

Un total de 21 persones vinculades 
a l’independentisme han estat de-
tingudes, en una operació batejada 
amb el nom de Vólkhov –riu on hi 
hagué una famosa batalla de la fei-
xista División Azul– que pretenia 
barrejar un presumpte cas de cor-
rupció, el finançament de la Casa de 
la República i el Tsunami Democrà-
tic. A més, el jutge instructor 1 de 
Barcelona, Joaquín Aguirre creu 
que Rússia va oferir de pagar el deu-
te català i va prometre 10.000 soldats 
a Puigdemont per a defensar la de-
claració d’independència.

Les golfes
Fa temps que vaig seguint un podcast 
molt interessant. Es diu Les Golfes i el 
condueixen l’Anna Pazos i la Júlia Ba-
cardit, dues periodistes irreverents, de 
pensament lliure i llibertí, en el bon sen-
tit de la paraula. Es nota que estan de 
tornada de moltes coses i els seus pod-
casts penjats a Spotify i Apple (i potser 
en d’altres llocs) són un got d’aigua fres-
ca. En temps de distopisme narcissista 
millenial aporten una visió femenina 
i metafeminista, de la vida. La llibertat 
que els dona ser un podcast fora del sis-
tema radiofònic mainstream, els permet 
dir coses que a les ràdios de padrines i 
teresines ningú els deixaria tractar. És 
una weltanschaung tan romàntica com 
descarnada de la vida, la literatura, les 
sèries, la música, els ídols nostrats, i al-
hora amb una gran dosi d’esperança. Un 
hi troba perles com “hi va haver l’Holo-
caust i estem bevent gintònics”, en refe-
rència a la famosa frase de Primo Levi: 
després d’Auschwitz no hi pot haver pot 
haver poesia. L’Anna explica quan pot 
les seves anècdotes de l’estança a Nova 
York on compara les festes de la “carn” 
protestants amb les vetllades reguetone-
res de portoriquenys on en un ambient 
aparentment masclista s’hi troba més 
feeling que en les mans de WASP’s amb 
tres llicenciatures. O et pot explicar per 
quina raó ser groupie de Leonard Cohen 
et pot fer una musa immortal. Parlen de 
l’escletxa sense complexos i reivindi-
quen el sexe oral femení com un princi-
pi bàsic de les relacions igualitàries, que 
no igualitaristes. 
Repassen els seus anys de trajectòria 
professional amb sentit de l’humor i 
encaren el futur amb molt d’humor, i 
aquest punt d’agror que dóna veure que 
la joventut s’escola i que alhora vas ve-
ient de què va la vida. Es volen quedar 
fins al final i ser les últimes que abando-
nen la festa per veure’n el quadre com-
plet. Només elles et poden explicar amb 
humor perquè la literatura russa ens 
agrada tant, ja que a les primeres deu 
pàgines ja hi trobem un parell d’intel-
lectuals parlant sobre Déu i el Dimoni. 
I elles dues són, a la vegada, celestials i 
diabòliques. Cel i terra. Sovint renyen 
els homes, però ho fan amb empatia ma-
ternal perquè els estimen, fins i tot quan 
són mascles desnerits o pobres d’esperit. 
I així dóna gust ser fustigat. Saps que 
se’n sortiran perquè tenen la intel·ligèn-
cia de riure’s d’elles mateixes i un currí-
culum brillant que ja voldrien moltes de 
les vedettes del periodisme català, que 
tenen més quota de pantalla que elles. 
La Júlia fa poc ha tret un llibre sobre la 
maternitat que tindrà molta traca. Són 
Les Golfes, i si les escolteu no us dece-
bran. N’escoltareu dos o tres podcasts 
d’una tirada mentre la tardor cau sobre 
nosaltres i ens n’anem pel pedregar.

BERNAT ROCA
@crossroad1815
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Dimecres, a les vuit tocades del 
matí, la Guàrdia Civil van entrar 
a casa nostra, van detenir l’Ori-
ol, el meu company, i ens van 

regirar calaixos, carpetes, armaris. Al ma-
teix temps, desenes d’agents entraven tam-
bé a l’empresa igualadina Events i feien una 
trentena d’escorcolls i trenta detencions 
més arreu del país. L’Oriol és un empresari 
del sector de la cultura, l’acusen de delic-
tes que no pot haver comès, mai ha tingut 
càrrecs públics ni tampoc, els ho asseguro, 
forma part de cap conxorxa russa orques-
trada per Vladimir Putin. L’han detingut 
per les seves idees, per haver defensat el 
dret a l’autodeterminació amb coherència 
i persistència al llarg de tota la seva vida. 
L’operació de la Guàrdia Civil contra ac-
tivistes, empresaris i alts càrrecs de la 
Generalitat que vam viure dimecres ens 
retorna al 20 de setembre de fa tres anys. 
Evidencia que l’operació d’Estat contra l’in-
dependentisme no s’atura i que ho fa amb 
múltiples cares, des de les clavegueres, les 
casernes o els tribunals, però amb un únic 
objectiu: estendre la por i limitar drets 
fonamentals. Volen acabar amb les idees 
polítiques que no aturen ni les urnes ni la 
brutalitat policial. I qui en surt perjudica-
da és tota la ciutadania, pensi com pensi. 
Les vuit persones que a aquesta hora se-
gueixen detingudes demostren que la 
proposta de diàleg del govern espanyol 
és encara presó i exili. Que una amnis-
tia com la que reclamem a Òmnium Cul-
tural és el punt de partida imprescindi-
ble per acabar amb la repressió i afrontar 
democràticament el conflicte polític. 
Perquè en un Estat sense separació de po-

ders, la Guàrdia Civil, la fiscalia i la cúpula 
judicial segueixen fent política. El bateig 
impúdic de l’operació Volhov, recordant 
la batalla on van participar les tropes de 
Franco contra l’URSS, és mirall de la impu-
nitat i l’arrelament feixista. Dos dies després 
de la detenció, hi pot haver millor estímul 
per mantenir la consciència serena? Per se-
guir lluitant per la democràcia i la llibertat? 

I sí, en l’aiguabarreig permanent amb què 
pretenen deshumanitzar conviccions i per-
sones, la sàtira és una gran aliada. La matei-
xa ambaixada russa l’ha utilitzat en defensa 
pròpia contra el despropòsit d’assenyalar que 
el Kremlin estava disposat a destinar 10.000 
soldats a Catalunya. Però no ho oblidem: la 
repressió és profunda, general i té una mis-
sió clara. Ens equivocaríem si ens deixem 
endur per les seves estampes maldestres. 
Que vint homes armats bloquegin el teu 
carrer i entrin a casa teva  amb la impuni-

tat de poder-ho registrar i endur-s’ho tot 
angoixa molt i no desitjo a ningú aquest 
tràngol. Però que hores després la plaça de 
l’Ajuntament, com les de tants racons del 
país, s’omplissin de dignitat i determina-
ció omple d’esperança. Gràcies una vega-
da més per aquesta resposta col·lectiva. 
Poden perseguir-nos, empresonar-nos 
i inventar-se tantes operacions grotes-
ques com vulguin amb l’engranatge me-
diàtic, judicial i policial al seu servei. 
Però hem perdut la por. Mereixem i vo-
lem viure en un país just i democràtic, 
on ningú no hagi de patir per acabar en 
un calabós en funció de les seves idees.   
Com va dir el vicepresident d’Òmnium Cul-
tural Marcel Mauri, recordant el president 
Jordi Cuixart empresonat des de fa tres anys: 
davant de la persecució de la dissidència 
com a únic projecte polític, més fermesa. 
Ens pertoca afrontar plegats la lluita anti-
repressiva i passar a la proposta. Els ho de-
vem als més de 3.000 represaliats des de l’1 
d’Octubre, als que aquell dia vam protegir 
les urnes sota les porres. Ens ho devem a no-
saltres mateixos i ho devem als nostres fills.   
Dimecres, més de vint famílies de dones i 
homes lliures van veure com s’emportaven 
a persones estimades per l’únic delicte de 
comprometre’s amb la lluita democràtica. 
Avui ells i el seu entorn pateixen la repressió. 
Com els presos polítics i els exiliats, o tants 
altres funcionaris, empresaris, artistes, pe-
riodistes i activistes. I demà pots ser tu, qui 
estigui sota la lupa. Precisament per això, 
mentre se l’emportaven, l’Oriol deia que 
operacions com aquesta no el faran canviar 
d’opinió. Que passi el que passi, seguirà llui-
tant per l’autodeterminació i la llibertat.!  

OPINIÓ  |  3Divendres, 30 d’octubre de 2020

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
Què volen aquesta gent?

Com valoreu la gestió que estan fent els polítics 
de la pandèmia?

 Bona 7,1%  Dolenta 92,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MARINA LLANSANA
Vicepresidenta d’Òmnium Cultural
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L’empresariat anoienc ha posat de manifest la necessitat de millores i 
inversions en els àmbits d’infraestructures, mobilitat i sòl industrial 
per al territori.
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RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

GRANS INFRAESTRUC-
TURES I QUALITAT DE-
MOCRÀTICA. 
EL PDUAECO
Eulàlia Massana, membre de l’as-
sociació Salvem Can Titó

Defenso que la nostra societat és demo-
cràtica i crec que entre tots hem de parti-
cipar a fer-la millor. Per fer-ho, però, cal 
molta transparència per part dels nos-
tres representants polítics i molta capa-
citat de diàleg, treball i participació entre 
tots. I això és el que trobo a faltar en el 
procés per aprovar el Pla Director
Urbanístic per l’Activitat Econòmica de 
la Conca d’Òdena (PDUAECO), que 
està avançant, implacablement, sense 

que es faci un procés real de discussió i 
de consulta amb la població. El procés de 
participació en les decisions ciutadanes, 
com a mínim en aquest cas, falla.
Falla quan han hagut de ser les associ-
acions (Salvem Can Titó, Per la Conca 
i Unió de pagesos) les que han fet d’in-
formadores reals. La major part de ciu-
tadans de la comarca s’ha assabentat 
del projecte a través de la nostra feina al 
carrer, se n’ha sorprès i s’hi ha posicionat 
en contra (s’han recollit més de 6500 sig-
natures per retirar el PDUAECO: podeu 
signar al web de Per la Conca). Quantes 
signatures fan falta per retirar el pla?
Falla quan els responsables de tirar enda-
vant tal projecte no vetllen perquè es dis-
cuteixi a tots els nivells. Mireu la minsa 
participació al seu “procés participatiu” 
(no vinculant), que han fet online i amb 

poquíssima concurrència (no n’han fet 
la difusió necessària). És una altra eina 
per provar de legitimar-se, no per escol-
tar i rectificar?
Falla quan aquest projecte s’accelera a 
pesar de la situació de pandèmia que ens 
fa a tots la participació molt més compli-
cada. Ho tindrem aprovat en pocs me-
sos, com diuen en castellà, por lo bajín.
Falla quan els municipis s’amaguen 
darrera la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena dient que és molt millor pensar 
la distribució de sòl industrial a la conca 
de forma global que des de cada muni-
cipi (fins aquí, bravo) i, en canvi, quan 
al retreure als alcaldes que són còmplices 
del PDUAECO, responen que ells no es 
poden posar a discutir el que ha ofert un 
altre alcalde. En què quedem?
Falla, sobretot, quan un projecte tan  de-

cisiu no era al programa electoral dels 
municipis implicats (amb alguna excep-
ció). Com acceptar que un projecte que 
ha de marcar profundament la conca 
d’Òdena no consti als programes elec-
torals de forma molt destacada i que no 
se n’impulsi la discussió a nivell ciutadà? 
(inclús es podria haver fet una consulta 
ciutadana: confien en el nostre criteri per 
decidir el què ens convé?).
Quina qualificació democràtica li posa-
ríeu a tot plegat?
Nosaltres, les associacions, la gent, es-
tem al peu del canó mirant de protegir 
el nostre dret a opinar, a participar, i a 
decidir. M’ofego de pensar que les deci-
sions es prenen així. Però segueixo en-
tossudida a reprendre el camí del diàleg 
i la discussió. El camí de la democràcia 
de bona qualitat.
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JENNIFER ROCA CÍVIT
Periodista

Reomplint el cistell d’esperança

Hem tornat a deixar d’estar 
amb els nostres. També 
ens hem quedat, altra ve-
gada, sense el moment 

matinal llegint el diari a la nostra ca-
feteria preferida. Hem hagut de deixar 
altre cop els dinars amb els companys 
de feina, els sopars a casa amb els amics, 

i els dinars familiars dels diumenges. Fins i tot, han desa-
paregut, les parelles enamorades que volten de nit passe-
jant sota la llum de la lluna. Charles Darwin, va dir que 
no és més forta aquella espècie que sobreviu, ni tampoc 
és la més forta la més intel·ligent, sinó aquella que s’adapta 
més al canvi. Ara per ara toca adaptar-nos, més que mai, 
a aquest canvi de vida. I mentre el món científic prepara 
la vacuna perquè puguem tornar a viure amb total lliber-
tat i normalitat, i el senyor Fernando Simón mira de fer 
quadrar unes dades epidemiològiques no gaire reals, apro-
fitem per fer una mirada al passat al voltant de la nostra 
història de Tots Sants.
Tot obrint la “bíblia” dels costums catalans, el famós cos-

tumari de Joan Amades, que faríem bé de tenir a totes les 
llars catalanes si no volem que se’ns mengi la ignorància 
dels nostres costums i tradicions, ens trobem amb un curi-
ós bocí d’història de Catalunya, ben adient per aquest dia:
Antigament, per la festivitat de Tots Sants, els panellets 
eren regalats de padrins a fillols, com es fa avui dia amb 
la mona de Pasqua. Si algú volia comprar panellets, rara-
ment ho feia, ja que aquest típic dolç era rifat en parade-
tes al carrer, juntament amb la rifa de pollastres del dia de 
Tots Sants. Aquest costum va estendre’s de Barcelona fins 
a altres poblacions catalanes importants. Tot i això, si algú 
era partidari de comprar-los, les botigues que en venien 
disposaven d’una o dues paelles penjades a la porta, que es 
feien servir d’anunci, tot donant a conèixer als ciutadans 
que en aquella casa es venien panellets. Els més creients, 
portaven els panellets amb un cistell a beneir a l’església, i 
se’ls menjaven allà mateix, en comunitat, com si es tractés 
d’un acte litúrgic. Si ens serveix de cònsol, segles enrere, 
per Tots Sants, la gent abandonava el seu divertiment a les 
dues de la tarda, en respecte i record als difunts. A aquella 
mateixa hora, tots els espectacles i teatres quedaven tan-

cats, la gent es vestia amb robes negres, i acabant de dinar, 
anaven a visitar els fossars de les parròquies i el cementiri 
de la ciutat. 
Potser Tots Sants no és la Festa més desitjada pels durs mo-
ments de pandèmia en què estem ara mateix, però sem-
pre convé pensar en la nostra història, en l’essència que els 
nostres avantpassats ens han deixat com la que, a conse-
qüència dels fets actuals deixarem nosaltres a les futures 
generacions. Ara més que mai, agraïm i agafem fort de la 
mà a aquell que estimem, perquè qui romangui amb no-
saltres aquesta dura part de la pel·lícula de la nostra vida, 
s’allotjarà amb més força que mai al nostre costat. I un dia, 
tant de bo no gaire llunyà, per Tots Sants, o potser millor 
per Sant Joan, cremarem les mascaretes a la foguera, i re-
cordarem aquells mesos difícils que vàrem viure, mostrant 
al món, de nou, el nostre somriure. Aquest any no omplim 
del tot el cistell de panellets, deixem lloc per reomplir-lo 
d’esperança, que és el que més falta ens fa ara mateix i que, 
en paraules del poeta romà P. Ovidi Nasó: “L’esperança és 
el que fa que el nàufrag agiti els braços enmig de les aigües 
encara que no pugui veure terra enlloc”. 
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L’Octubre s’acaba, però la solidaritat no 
Avui tanquem un Octubre Solidari dedicat a fer conèixer la tasca incansable que fan les entitats de cooperació que integren “Igualada Solidària” i a sensibilitzar la 
societat anoienca. A través dels mitjans de comunicació hem explicat a la ciutadania quines són les organitzacions que fan arribar la solidaritat d’Igualada arreu del 
món. Hem parlat d’entitats que també actuen a nivell local, com Creu Roja Anoia, Càritas, Joguines Sense Fronteres i Atlas, organitzacions que actuen en diferents 
països com la Fundació Educació Solidària, Djouma, Mans Unides i la Fundació Vicenç Ferrer, d’altres que actuen principalment en un país concret com la Funda-
ció Kalilu Jammeh, Amics de Manitos, Amics de FUNDASE, APROP i l’Associació Agermanament Igualada-Nueva Esperanza, i també les entitats a qui dediquem 
aquest espai d’avui i que no tenen por de denunciar, quan cal, les injustícies institucionals i governamentals. L’octubre s’acaba, però no deixem mai que s’acabi la 
solidaritat! 

L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Anoia (ACAPS 
ANOIA) ha estat lligada a projectes als campaments de refugiats sa-
hrauís d’Algèria des de la seva fundació l’any 1996, l’any després de la 
primera arribada d’infants sahrauís a l’Anoia. Acaps Anoia treballa per 
millorar la situació del poble sahrauí, pel seu reconeixement polític i la 
recuperació del seu país. Actua als campaments prop de Tinduf a Al-
gèria, principalment al campament de Mahbes on els saharauís hi viuen 
refugiats. Amb periodicitat porta a l’Anoia infants en edat escolar per-
què rebin una bona alimentació i revisions mèdiques.
L’entitat busca voluntaris: info@acapsanoia.org

Sindicalistes Solidaris treballa des de 1989 en projectes de desenvolu-
pament a països del Sud i en activitats de sensibilització a casa nostra. 
La seva activitat es centra en la defensa del Treball Digne -avalat per 
l’ONU-, en el reforç del sindicalisme en països on hi ha dificultats pel 
moviment obrer, en projectes d’economia social per a dones i joves, i en 
activitats relacionades amb la difusió de la salut sexual reproductiva. 
Aquest 2020, amb l’Ajuntament d’Igualada, han iniciat a El Salvador el 
projecte “Empoderament de les dones i treball digne a les maquiles de 
Soyapango i San Martín”, que uneix tots els àmbits de treball de l’orga-
nització a Llatinoamèrica. 
Per més informació: sindicalistes@sindicalistessolidaris.org

Amnistia Anoia és un grup local pertanyent a Amnistia Internacional, l’or-
ganització no governamental fundada per l’advocat britànic Peter Benenson 
l’any 1961. Des de l’Anoia fa quasi 10 anys que treballen per la defensa dels 
drets humans a tot el món, organitzant xerrades a escoles i instituts, pro-
jeccions de documentals, exposicions i campanyes a peu de carrer. La feina 
de l’entitat es centra fonamentalment en pressionar els governs dels països 
on no es garanteix l’exercici dels drets humans, denunciar casos concrets 
de per-sones empresonades o amenaçades per defensar els drets humans i 
sensibilitzar la població.
Per col·laborar-hi: anoia@amnistiacatalunya.org

La Fundació Pau i Solidaritat, creada el 1991 pel sindicat Comissions 
Obreres de Catalunya, treballa per la defensa dels Drets Humans La-
borals arreu del món. Fa accions de cooperació pel desenvolupament 
als països del Sud i campanyes de sensibilització i educació pel desen-
volupament al nostre país. Les seves actuacions van encaminades a fer 
visibles i a disminuir les desigualtats existents a escala mundial. La seva 
tasca solidària incorpora la lluita centenària del sindicalisme de classe 
i democràtic català en defensa dels drets laborals i sindicals a nivell in-
ternacional i la lluita per la igualtat, la democràcia, el treball digne, la 
justícia social i els drets humans.
Per més informació: pauisolidaritat@ccoo.cat

Octubre solidari

Sindicalistes 
Solidaris

Associació Catalana 
d’Amics del Poble 
Sahrauí de l’Anoia

Fundació Pau 
i Solidaritat 

Amnistia 
Internacional 
Anoia



Senyor Campo, ministro 
de Justícia de España 
(no és un acudit) m’ha 
indignat profundament 

veure’l  en un sopar amb unes 
150 persones en un luxós hotel 
de Madrid, violant totes les me-

sures sanitàries vigents actualment a Espanya. I 
mentre vostès sopen, els honrats hostalers han 
de tancar.
Tot i que això sol ja és motiu de dimissió –o de 
cessament- no és pas per això que li dirigeixo 
aquesta segona carta oberta. Li escric per re-
clamar-li, per exigir-li, la immediata posada en 
llibertat dels presos polítics catalans. Immedia-
tament.
Des del moment en què la sentència d’absolu-
ció del Major Josep Lluís Trapero és ferma, ha 
de deixar el llibertat al que va ser el seu conse-
ller, Joaquim Forn, car si no hi ha delicte –ans al 
contrari segons la sentència- en la actuació del 
Mossos d’Esquadra els dies 20 de setembre i 1 
d’octubre, em pot dir que hi fa a la presó l’excon-
seller d’Interior? Dilluns vinent, 2 de novembre 
tant Forn com Oriol Junqueras compliran TRES 
anys d’injusta presó. Els Jordis encara en porten 
més.

Com em pot justificar, que mentre la Mesa del 
Parlament ha estat condemnada a 20 mesos 
d’inhabilitació, la seva Presidenta ho hagi estat 
a dotze anys i mig de presó? Que no és el mateix 
delicte?
Com és que el ministeri de Justícia (?) manté 
unes ordres de detenció internacional contra els 
exiliats, quan es poden moure per tot Europa? 
Espanya ha sortit d’Europa o només hi volen es-
tar per a obtenir fons estructurals per a corrup-
teles i prebendes? Com pot mantenir a la presó a 
dos activistes que sense ser càrrecs polítics varen 
ser jutjats pel Tribunal Supremo privant-los del 
seu dret al tribunal natural? Què els pensa dir als 
organismes de les Nacions Unides que han recla-
mat la seva llibertat?
Però per si totes aquestes coses no fossin prou 
greus, aquesta setmana el seu ministeri s’ha des-
penjat amb una trentena de detencions a partir 
d’un delirant “informe” de la Guardia Civil on es 
parla d’un operació d’ajut militar de 10.000 sol-
dats russos, oferts a Carles Puigdemont. S’adona 
senyor ministre que si no cessa immediatament 
al Daniel Baena un dia ficarà a la seva “querida 
España” en un conflicte internacional de conse-
qüències incalculables? I ja la darrera perla de 
la seva gestió ministerial: ha deixat el tema en 
mans d’un jutge que manté oberts alguns proces-
sos des de fa 14 anys!
Senyor ministre de Justícia, deixi lliures als pre-
sos polítics catalans, destitueixi al Baena i, per 
dignitat dimiteixi d’una vegada perquè quan en 
un país falla la Justícia, és impossible la convi-
vència en pau. Plegui, home, plegui, no segueixi 
fent el ridícul. 

Li escric per  reclamar-li, per 
exigir-li, la immediata posada en 

llibertat dels presos polítics catalans. 
Immediatament

FRANCESC RICART

Segona carta oberta 
al Ministre de Justícia

27-O (tres anys) i 14-F (tornar-hi)

LES VORERES AL CARRER SANT MARTÍ 
SESGUEIOLES D’IGUALADA

A part del mal estat de les voreres al carrer Sant 
Martí Sesgueioles, lamentable, amb rajoles tren-
cades, enfonsades que formen unes voreres estre-
tes que fan de mal caminar, la natura, sempre dili-
gent, se les ha fet seves amb una munió de plantes 
que van sorgint pels racons i trencats.

LA FOTODENÚNCIA

Acabem de fer els tres 
anys del 27-O, quan es 
va aprovar la declara-
ció d’independència 

arran de l’heroica jornada del Refe-
rèndum de l’1-O. Ara som en una 
cruïlla: hem de decidir cap a on ti-
rem: continuem allò que es va fer el 

27-O, donant per bo la proclamació de la República; 
o ens instal·lem en un altre període autonòmic es-
perant millors temps per reprendre el procés? Heus 
aquí la qüestió.
No vull ser, però, un insensat sense parar esment a 
la pandèmia que ens colpeja, atemoreix i ens lliga 
de mans i braços; de fet, ens té lligat el món sencer. 
Som en un moment del que es coneix com la sego-
na onada de covid-19, amb uns índexs i indicadors 
de la pandèmia paorosos que han portat el Govern 
a prendre mesures restrictives molt importants que 
augmenten l’afectació en la vida social i econòmica 
fins a límits que poden ser letals per a molts sectors 
de l’economia. Com més va la situació esdevé més 
difícil i descoratjadora per a una part molt important 
de la població que veu passar els mesos sense recur-
sos ni gaire esperança.
La pandèmia, doncs, ho presideix tot i no ens en 
podem abstreure i de cap manera ser-ne negligents; 
cosa que no vol dir que no haguem de mantenir-nos 
en tensió davant la cruïlla política en què ens tro-
bem, marcada per la convocatòria d’eleccions al Par-
lament per al dia 14 de febrer de 2021, fruit de la 
inhabilitació del President Quim Torra, una víctima 
més (i molt important) de la causa general «vigent» 
de l’Estat espanyol contra Catalunya. Per cert que 
vull fer un reconeixement per la feina del president 
en uns temps tan durs i difícils, que ha estat injusta-
ment esborrat del primer pla de la política i, alhora, 
denunciar la feble resposta de la nostra societat per 
la seva inhabilitació.  Alguna hora caldrà que hi tor-
nem. Gràcies President.
En començar deia que ens podem trobar en un do-
ble escenari, dues postures que es poden manifestar 
davant les eleccions i, és clar, a partir dels resultats. 
Es tractarà de posar l’accent i la dedicació a fer créi-
xer el «capital» que representa la proclamació del 27 

d’octubre; o bé començar un parèntesi per tornar a 
un cicle clarament autonòmic «repenjat» en els dè-
ficits que pateix la societat catalana provocats per la 
pandèmia, però també  -i no ens n’amaguem- per la 
situació del país sotmès a la causa general de l’Estat 
contra Catalunya, no ens cansem de repetir-ho. En 
l’apartat de dèficits polítics, apuntem les dificultats 
en què hem viscut aquests tres anys amb els presos 
polítics i els exiliats; però també les diferències entre 
els partits que governen, ara augmentades per l’apa-
rició de més sigles procedents de l’univers exconver-
gent. D’aquest «fenomen», per cert, el 14 de febrer 
en viurem una experiència nova a Igualada i a escala 
comarcal, atès que, si no hi ha moviments en un al-
tre sentit,  el PdeCat «presentarà batalla» a Juntsx-
Cat amb representants anoiencs en llistes diferents a 
què ens havien acostumat... Serà interessant seguir el 
comportament dels d’Àngels Chacón i Marc Castells 
i, és clar, com votem els igualadins.
En aquest escenari, per bé que encara hi haurà possi-
bles factors i actors nous d’ací al 14 de febrer, hi apa-
reixen dos elements que ens tindran «entretinguts»: 
com es valorarà si els independentistes arribem o 
superem el 50%?  I l’altre element, que ve a ser el ma-
teix, han de ser eleccions plebiscitàries? N’haurem 
de continuar parlant, segur. Un servidor, per pren-
dre posició, subscric el final de l’editorial d’El Punt 
Avui de diumenge passat: «(...) sigui quin sigui  el 
camí que es triï, mai ha (hem) de renunciar  a tot 
el que es va aconseguir aquell mes d’octubre d’ara fa 
tres anys».
P.D. L’endemà d’enviar l’article, el matí de dimecres 
han tingut lloc més de vint detencions arreu del país 
per part de la Guàrdia civil espanyola, de les quals 
tres a Igualada. Des de la ràbia infinita que ens te-
nalla, vull protestar per les detencions que formen 
part de la repetida Causa general d’Espanya contra 
l’independentisme català. El que hem vist aquest 
dia a la nostra ciutat ha estat una mostra de coloni-
alisme de manual contra els súbdits de la colònia: 
entrada “manu militari” a domicilis, metralletes en 
mà, escorcolls vergonyants, detencions ignomini-
oses.... No pot ser, això s’’ha d’acabar! L’ombra de 
l’1-O no ha de ser llarga, hem de rematar la feina, 
hem de fugir d’Espanya. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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 i d’estar al teu costat,  
ARA I SEMPRE 
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Concentracions de protesta a la plaça de l’Ajuntament i la caserna de la Guàrdia Civil. / FOTOS JOAN GUASCH

Oriol Soler.

Ampli rebuig a la detenció dels igualadins Oriol Soler, Toni 
Fusté i Roc Aguilera en una operació de la Guàrdia Civil

Igualada

L’editor Oriol Soler 
declararà avui 

divendres davant el 
jutge a Barcelona

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada, i d’altres punts 
de la comarca, han ex-
pressat un ampli rebuig a 

la detenció, dimecres a prime-
ra hora del matí i per part de la 
Guàrdia Civil, dels igualadins 
Oriol Soler, Toni Fusté i Roc 
Aguilera, i per l’escorcoll dels 
seus domicilis i de l’empresa 
Events, al polígon industrial 
de les Comes. Tant de mane-
ra presencial com a les xarxes 
socials la indignació ha estat el 
més destacat a l’acció policial 
de l’operació Volhov, dirigida 
pel jutge d’instrucció núme-
ro 1 de Barcelona, Joaquín 
Aguirre López.
El mateix dimecres, almenys 
500 persones es van aplegar 
a la plaça de l’Ajuntament per 
expressar el seu rebuig, en un 
acte amb la presència dels vi-
cepresidents d’Omnium Cul-
tural, Marcel Mauri, i de la 
igualadina Marina Llansana, 
parella d’Oriol Soler, així com 
molts regidors de l’Ajunta-
ment i l’alcalde Marc Castells. 
Després, força gent va diri-
gir-se a l’exterior de la caserna 
de la Guàrdia Civil per protes-
tar per les detencions, seguint 

la convocatòria del CDR i de 
l’ANC.

Soler declararà avui 
davant el jutge
L’editor Oriol Soler, que fa uns 
anys resideix a Igualada, a la 
Baixada Sant Nicolau, se l’ha 
vinculat sempre a ERC. Dime-
cres al matí, en sortir de casa 
a les 8, va ser detingut per la 
Guàrdia Civil. Una quinze-

na d’agents van escorcollar el 
domicili familiar, mentre que 
uns altres volien fer el mateix 
a Lidera Comunicació, l’em-
presa de la qual n’és sòcia la 
seva parella, Marina Llansa-
na, però l’advocat Benet Sa-
lelles, que defensa Soler, va 
intercedir per evitar-ho en no 
tenir res a veure amb la cau-
sa oberta. Soler va ser conduït 
a la comissaria de la Guàrdia 
Civil de Travessera de Gràcia 
de Barcelona, fins que declari 
avui davant el jutge.
La majoria dels detinguts, que 
estan acusats de prevaricació, 
malversació, blanqueig de ca-
pitals i -en el cas dels vinculats 
amb Tsunami- altres delictes 
contra l’ordre públic, són en 
llibertat amb càrrecs, menys 
Oriol Soler, David Madí, Xa-
vier Vendrell i Xavier Vinyals.

Llibertat amb càrrecs per 
a Fusté i Aguilera
Per la seva banda, els empresa-
ris Toni Fusté i Roc Aguilera, 
socis de l’empresa Events, que 
va ser escorcollada durant  tot 
el dia de dimecres -molt cone-
guda per organitzar actes cul-
turals i esportius, i per oferir 
la sonoritat a moltíssims actes 
durant el procés sobiranista- 
van ser posats en llibertat amb 
càrrecs, i hauran de declarar 
davant el jutge en els propers 
dies. L’empresa Events ja va 
ser escorcollada abans de l’1 
d’Octubre de 2017 per la ma-
teixa Guàrdia Civil a la recerca 
de paperetes i urnes. 

·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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El jutge vincula Soler amb una trama amb Rússia 
per desestabilitzar l’Estat espanyol

El magistrat del jutjat d’ins-
trucció número 1 de Barcelo-
na, Joaquín Aguirre, basant-se 
en indicis aportats per la Guàr-
dia Civil, vincula diversos em-
presaris independentistes, i 
fins i tot l’expresident de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont, 
amb una suposada campanya 
de “desestabilització i desin-
formació” coordinada entre 
l’independentisme, el govern 
rus i el periodista de Wikileaks 
Julian Assange. A més, dona 
credibilitat a les afirmacions 
de l’empresari i president de 
l’ONG CATmón Victor Terra-
dellas segons les quals hauria 
intentat que Rússia donés su-
port a la DUI amb 10.000 sol-
dats, cosa que Puigdemont no 
va acceptar perquè “es va cagar 
a les calces”, segons Terradellas.
El jutge Aguirre dona credibi-
litat a les converses que Terra-
dellas, va mantenir amb l’exmà 
dreta d’Artur Mas David Madí 
i l’exconseller d’ERC Xavier 
Vendrell el 14 i el 16 de maig 
del 2018, respectivament, i que 
ell mateix tenia gravades al te-
lèfon mòbil que li va intervenir 
la Policia Nacional pocs dies 
després. De fet, el magistrat 
diu que “no hi ha motius per 
dubtar de la seva autenticitat, ja 
que almenys una part de la in-
formació mencionada a arribat 
a succeir amb posterioritat”.

Conxorxa amb Assange 
i Snowden
Segons la interlocutòria del 
jutjat d’instrucció número 1 
de Barcelona, a la qual ha tin-
gut accés La Veu, Oriol Soler 
hauria participat activament 
en aquesta operació al costat 
d’Edward Snowden i Julian As-
sange. 
La interlocutòria recull que 
Oriol Soler hauria participat 
en una reunió a l’ambaixada 
de l’Equador a Londres amb 
Julian Assange el setembre de 
2017, fotos de la sortida de la 
qual es van publicar al diari El 
País. Aquella reunió, segons 
apunta el text “s’emmarca en 
l’estratègia de desinformació 
i desestabilització en la qual 
també hi hauria participat el 
govern del Kremlin com a part 
de la seva narrativa general so-
bre una Unió Europea, a tocar 
del col·lapse, principal missat-
ge dels mitjans de comunicació 
controlats pel Kremlin: Russia 
Today i Sputnik”.  
L’escrit judicial assegura que 
“l’estratègia coordinada de co-

Els escrits de les diligències judicials en les quals es basa 
l’operació Volhov de la Guàrdia Civil.

Escorcoll del domicili d’Oriol Soler i de l’empresa Events.

municació que es va activar 
durant el referèndum, i en la 
qual van participar-hi Oriol 
Soler i Julian Assange, va res-
pondre a la combinació de di-
ferents instruments: l’ús de les 
xarxes socials, piulades de Juli-
an Assange i Eduard Snowden, 
les fàbriques de la web en rela-
ció als mitjans de comunicació 
russos Sputnik i Russia Today 
i els mitjans de comunicació 
catalans, tant públics com pri-
vats, en els quals hi participa 

Oriol Soler”. Al mateix temps, 
assegura el jutge basant-se en 
les tesis de la Guàrdia Civil, 
“l’estratègia de comunicació 
s’incardina en la guerra d’in-
formació a la qual el general 
rus Valery Gerasimov fa nom-
broses referències”.

Salellas: “Busquen castigar 
l’independentisme”
L’advocat d’Oriol Soler, Benet 
Salellas, denunciava dimecres 
que Soler “no estaria detin-

gut si no fos independentis-
ta” i atribueix l’operació a una 
“criminalització de l’activis-
me polític”. Ha apuntat que la 
mateixa interlocutòria diu que 
encara “s’ha de verificar cor-
rectament” la malversació. Per 
Salellas, ha indicat que aquest 
relat és “absolutament kafkià” 
i creu que “demostra, un cop 
més, que aquestes operacions 
es basen únicament a crimina-
litzar l’activisme polític d’aque-
lles persones que treballen per 
exercir el dret a l’autodetermi-
nació”. De fet, Salellas assegura 
que “la pròpia resolució recull 
que l’Oriol Soler és una perso-
na significada en les campa-
nyes públiques en la defensa 
del dret a l’autodeterminació”. 
“Estem davant d’un nou pro-
cés polític que no busca res 
més que desactivar i castigar 
l’independentisme”, denuncia 
l’advocat.
Sobre el presumpte delicte de 
malversació que també s’atri-
bueix a Soler, l’advocat Salellas 
ha dit que la pròpia resolució 
assegura que aquest càrrec “en-
cara està pendent d’acreditar 
perquè no han pogut accedir 
als expedients administratius”. 
En concret, la interlocutòria 
assegura que “aquesta seria 
una informació que s’hauria de 
verificar correctament amb els 
expedients administratius cor-
responents”. Salellas ha afirmat 
que “la pròpia Guàrdia Civil 
reconeix que està fent detenci-
ons de caràcter preventiu per-
què no disposa de cap base per 
fer imputacions”.
A més, Salellas ha recordat que 
Soler no ha tingut mai “cap càr-
rec a l’administració pública” i, 
per tant, “és evident que hi ha 
delictes que és impossible que 
els hagi comès directament”. 

“S’intenten criminalitzar unes 
subvencions que s’han donat al 
món de la cultura i en concret 
a unes empreses en què hi par-
ticipa l’Oriol Soler”, ha detallat 
Salellas, que ha afegit que “la 
pròpia Guàrdia Civil reconeix 
que no estan verificades”.
 
Soldats russos
La Guàrdia Civil assegura que 
els contactes d’aquest grup a 
Rússia volien participar en 
temes de comunicació que es-
taven realitzant conjuntament 
Vendrell, Madí i l’amo de Me-
diapro, Jaume Roures. Per fer-
ho, els russos “volien col·locar, 
al costat dels tres anteriors, a 
una persona al primer nivell, 
i estaven disposats a inver-
tir entre 100 i 300 milions de 
dòlars o euros”. Terradellas va 
explicar que el cap del grup 
rus havia ofert a Puigdemont, 
el 24 d’octubre del 2017, tres 
dies abans de la DUI, “comptar 
amb 10.000 soldats i pagar tot 
el deute català, però l’expresi-
dent es va cagar a les calces; el 
grup rus volia fer de Catalunya 
un país com Suïssa”, afirma la 
Guàrdia Civil i recull la inter-
locutòria judicial.
El mateix dimecres, l’embaixa-
da de Rússia a Espanya va fer 
sorna en un comunicat respec-
te aquesta teoria, una iniciati-
va que es va viral a les xarxes.
A tots els detinguts se’ls in-
vestiga per malversació de 
fons públics, prevaricació i 
blanqueig de capitals, possi-
blement relacionats amb de-
sordres públics. En l’operació 
s’investiguen diverses vies de 
finançament amb fons públics 
“d’activitats irregulars alienes 
al destí legal” que tenien els 
diners procedents de subven-
cions. En els escorcolls s’ha 
intervingut gran quantitat de 
documentació, suports infor-
màtics, i telèfons mòbils per a 
analitzar-los, però alguns ordi-
nadors portàtils no eren a les 
oficines escorcollades perquè 
els treballadors els tenen a casa 
pel teletreball. La investigació 
continua oberta i no es descar-
ten noves detencions.

Benet Salellas, advocat 
d’Oriol Soler: “Estem 

davant d’un nou procés 
polític que no busca res 

més que desactivar 
i castigar 

l’independentisme”
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La Guàrdia Civil apunta diverses irregularitats en la gestió 
d’Events

REDACCIÓ / ACN 

La policia judicial va 
estar escorcollant la 
seu d'Events, al carrer 

França d'Igualada, fins a la 
mitja nit de dimecres. Així 
doncs, va estar al voltant de 
12 hores dins de l'empresa, 
en el marc de l'operatiu con-
tra empresaris propers al 
procés sobiranista. Els dos 
responsables del negoci, 
Toni Fusté i Roc Aguilera, 
van ser detinguts i posats en 
llibertat en càrrecs més tard. 
Segons explicaven diverses 
fonts, s'haurien fet còpies 
del material dels ordinadors 
i fotocòpies del paper. Part 
de la plantilla de l'empresa 
va estar dins de la nau du-
rant tot l'escorcoll, però se'ls 
va permetre sortir un parell 
de vegades per anar a buscar 
menjar.
En l'operatiu hi van partici-
par 18 membres de la policia 
judicial i 18 de la Guàrdia 
Civil.
Una de les branques de l’ope-
ració que reforcen la idea 
que Tsunami Democràtic 
estava dirigit per l’entorn 
d’ERC és la vinculació de 
l’empresa igualadina Events, 
que organitza esdeveniments 
culturals i esportius, amb al-
guns actes independentistes. 

Així, segons el cos paramili-
tar hauria organitzat els actes 
de Carles Puigdemont a Per-
pinyà el febrer passat i aquest 
octubre, la col·locació de 
grans lones vermelles a la fa-
çana de la Generalitat el pas-
sat 1 d’octubre i l’elaboració 
d’una foto del rei Felip VI de 
3 metres d’alçada que l’ANC 
va cremar el passat 9 d’octu-
bre en la visita del monarca 
a Barcelona. També segons 
la Guàrdia Civil, l'empresa 
pagava el cost de vehicles, un 
d'ells d'alta gamma, d'un dels 
altres detinguts en l'operació 
policial, Xavier Vendrell.

La Guàrdia Civil va estar escorcollant la seu d'Events fins a la mitjanit de dimecres / ACN

de Cultura de Barceloan 
(ICUB), l’Ajuntament de 
Barcelona, el de Calella 
(Maresme), l’Incasòl, el 
Consell Català de l’Esport, 
el Diplocat, Ferrocarrils de 
la Generalitat, l’estació d’es-
quí Vallter 2000, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) 
o la Generalitat mateixa. 
També haurien guanyat ad-
judicacions de la Federació 
Catalana de Futbol.
Policia i magistrat atribu-
eixen a Aguilera i Fusté la 
falsificació de pressupostos, 
presentats per diverses em-
preses que controlen direc-
tament o indirectament per 
tal de simular competència 
en concursos públics, com 
Events, Iniciatives Events, 
Iniciatives Barcelona Sports 
Consulting, Pop Art, L’Art de 
la Llum SL, Arcoiris Light-
ning Systems o Espai Difu-
sió, algunes dirigides per la 
també detinguda Ruth Jun-
cosa. També acusen Aguile-
ra d’evasió fiscal i blanqueig 
de capitals en portar grans 
quantitats de diners en me-

De fet, la Guàrdia Civil i el 
jutge apunten que Events 
hauria rebut irregularment 
alguna subvenció pública i 
fins i tot adjudicacions de 
contractes no prou justifi-
cades o amb factures sospi-
toses per part de la Diputa-
ció de Barcelona, l’Institut 

tàl·lic des d’Andorra a l’estat 
espanyol. Per aconseguir les 
adjudicacions, els investiga-
dors creuen que Events pa-
gava il·legalment a Gerard 
Figueras, secretari general 
de l’Esport, i a Jordi Cumi-
nal, vinculat a CDC, a més 
de pagar el cotxe a Vendrell.

Foto: ACN
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El govern tanca Catalunya durant 15 dies i confina els 
municipis el cap de setmana, de divendres a dilluns al matí
ACN / LA VEU 

E l Govern ha apro-
vat aplicar a partir 
d’aquesta passada nit 

el confinament perimetral de 
Catalunya i també un de mu-
nicipal els caps de setmana. 
A més, també ha confirmat 
el tancament de centres co-
mercials, les activitats extra-
escolars (incloent l’esport) i 
les arts escèniques i musicals. 
A més, es manté el tancament 
de la restauració. El Govern 
demana seguir impulsant el 
teletreball i demana reduir 
l’assistència presencial i optar 
per l’ensenyament a distància 
a batxillerat i Formació Pro-
fessional. “Hem d’actuar amb 
molta més contundència per 
superar la situació crítica que 
estem vivint. És el moment de 
l’aturada social”, ha indicat el 
vicepresident amb funcions 
de president, Pere Aragonès. 
La resolució té una durada 
inicial de 15 dies.
El confinament municipal 
s’aplicarà des de les 6 hores 
d’avui divendres fins a les 6 
hores de dilluns, també el cap 
de setmana vinent. Es perme-
tran els desplaçaments dintre 
de la mateixa comarca si es per 
anar al cementiri el 31 d’octu-
bre i l’1 de novembre. També 
es permetran per fer esport 
en municipis propers. El Go-
vern recomana quedar-se a 
casa el màxim possible, i de-
mana també una estratègia 
de desplaçaments basada en 

la bombolla de convivència o 
l’ampliada.
Pel que fa a les reunions, es 
manté la prohibició de troba-
des de més de sis persones. 
Aquesta limitació no es apli-
cable al dret a manifestació.
Es tanquen els grans recintes 
comercials. Poden obrir els 
establiments que estiguin de-
dicats a la venda d’alimenta-
ció o de productes d’higiene. 
Els comerços podran obrir si 
tenen menys de 800 metres 
quadrats i reduir l’aforament 
al 30%. Si les botigues són més 
grans, hauran de reduir la seva 
superfície comercial. Perru-
queries, farmàcies i centres de 
jardineria podran obrir sense 
restriccions. També es redu-
eix a un aforament del 30% les 
cerimònies de tipus religiós o 
fúnebre.
En l’àmbit laboral, es recoma-
na aplicar el teletreball llevat 
quan és impossible fer-ho o 
quan no es tinguin els mit-
jans necessaris. En aquest cas, 

caldrà aplicar mesures de fle-
xibilitat horària. El transport 
públic mantindrà l’oferta del 
100%.

Ni cinema, teatre ni 
instal.lacions esportives
En el sector cultural, se suspe-
nen les activitats escèniques 
i musicals, incloent teatres, 
concerts i cinemes. Els arxius, 
museus, sales d’exposicions 
i galeries d’arts podran obrir 
amb un 30% d’aforament. Les 
biblioteques estaran oberts 
només per al servei de préstec.
Tanquen les instal·lacions i 
equipaments esportius excep-
te els centres de tecnificació i 
els que hagin d’acollir compe-
ticions professionals estatals o 
internacionals. S’ajornen totes 
les competicions esportives 
menys aquestes, que no po-
dran tenir públic. També tan-
quen els parcs i fires d’atracci-
ons.

Batxillerat i FP, híbrid
En l’àmbit educatiu, l’ense-
nyament postobligatori serà 
híbrid, és a dir, serà telemàtic 
sempre que sigui possible en el 
batxillerat i FP. Serà presencial 
per a les pràctiques i exàmens, 
en la línia del que continuaran 
fent també les universitats.
Queden suspeses les activi-
tats de lleure, extraescolars i 
esport escolar. Queden fora 
de la limitació les activitats 

organitzades pel propi cen-
tre escolar al mateix recinte. 
També podran obrir escoles 
oficials d’idiomes i de forma-
ció d’adults. Les àrees de joc 
infantil queden obertes fins a 
les 20 hores.

Vergés: el sistema sanitari 
“no aguantarà gaire més”
La consellera de Salut, la 
igualadina Alba Vergés, ha 
dit que la situació actual és 
“molt crítica” i per això cal un 
“punt d’inflexió ferm” per fer 
abaixar unes xifres “insoste-
nibles” de 5.000 contagis di-
aris que tensionen el sistema 
sanitari, “que no aguantarà 
gaire més”. Ha admès que els 
últims dies s’ha vist una peti-
ta desacceleració en els nous 
casos, però “les projeccions 
indiquen que si no es prenen 
més mesures, en 15 dies hi 
haurà 900 pacients a l’UCI, 
com el març, i en menys d’un 
mes, 1.500 pacients a l’UCI, 
igual que al pic de la primera 
onada”.
“Ho hem d’aturar, ens hem 
preparat com a país i com a 
sistema de salut, passant de 
600 a 900 llits de crítics, EPI 
i respiradors, s’ha reforçat el 
rastreig i la vigilància epi-
demiològica, i l’atenció pri-
mària”, ha dit. S’ha mostrat 
convençuda que les mesures 
tindran efecte i que es podrà 
abaixar la velocitat de trans-

La Generalitat pro-
rroga el tancament 

de bars i restaurants, 
i confina perimetral-

ment Catalunya a par-
tir d’aquesta nit, tam-

bé tots els 33 municipis 
de l’Anoia fins dilluns 

a les 6 del matí: no se’n 
pot entrar ni sortir

“Necessitem una atura-
da social de país, reduir 
la interacció i la mobili-
tat, quedar-nos a casa”, 

diu la consellera 
igualadina de Salut 

Alba Vergés

missió, l’Rt, a menys d’1. 
També s’ha proposat arribar 
als 300 pacients a l’UCI, da-
vant dels més de 400 actuals, 
per no haver de reprogramar 
altres assistències mèdiques, i 
a uns 1.000 positius diaris, en 
lloc dels 5.000 actuals, per tal 
de poder detectar i fer la tra-
çabilitat de tots els casos.
“Necessitem una aturada 
social de país, reduir la in-
teracció i la mobilitat, que-
dar-nos a casa excepte quan 
sigui estrictament necessari, 
i per això cal la col·laboració 
de tota la societat”, ha instat 
Vergés.
La consellera ha explicat que els 
900 llits d’UCI actuals poden 
arribar a 1.200 en els mateixos 
centres hospitalaris, però cal-
dria reprogramar intervenci-
ons, buidar llits convencionals 
i desviar professionals d’altres 
especialitats a atendre els pa-
cients covid. Al gener, amb 
els nous hospitals que s’estan 
construint, es podria arribar 
als 1.500 llits de crítics.Bars i restaurants continuaran tancats dues setmanes més.
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Encara no tens els ingredients per fer els panallets?
Aquí trobaràs de tot!

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

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



En general, a l’Anoia 
l’índex de rebrot és de 

655, i la taxa de repro-
ducció, d’1,55, però a 

Igualada l’índex pujava 
ahir a 809

La xifra d’ingressats per covid s’estabilitza a l’Hospital, però 
l’índex de rebrot es dispara a bona part de l’Anoia

12  |  IGUALADA Divendres, 30 d’octubre de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

L es últimes xifres que 
ha donat a conèixer el 
departament de Salut i 

també des de l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada semblen 
demostrar que comença a dis-
minuir el perill, però el cert és 
que les dades continuen essent 
molt altes, almenys fins ahir di-
jous.
L’índex de rebrot se situava 
ahir dijous a Igualada en 809, 
amb una taxa de reproducció 
d’1,84. 116 casos han estat di-
agnosticats com a positius en 
els darrers set dies. A Vilanova 
l’índex és 1.161, amb una taxa 
de 2,04. A Montbui les xifres 
són de 545 i 1,27. A Òdena, 
de 947 i 1,73. A Piera, de 536 
i 1,50. A Calaf, de 772 i 1,61. 

En general, a l’Anoia l’índex de 
rebrot és de 655, i la taxa de re-
producció, d’1,55.
Després de dues setmanes en 
què es doblaven les xifres d’in-
gressats per covid-19 a l’Hos-
pital d’Igualada, en la darrera 
setmana aquestes s’han esta-
bilitzat. Així doncs, dimecres 
de la setmana passada eren 31 
els pacients amb covid al cen-
tre igualadí i aquesta setmana 
en son 30. Per contra, fa dues 
setmanes, abans que es co-

mencessin a aplicar mesures 
restrictives com el tancament 
de bars i restaurants, els in-
gressats a l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada eren 16. Ara 
mateix el centre té 160 llits 
ocupats i encara n’hi ha 30 de 
lliures.

40% d’ingressats
per covid a la UCI
Pel que fa a la Unitat de Cures 
Intensives, l’hospital ha aug-
mentat el número de llits. Si la 
setmana passada n’hi havia 10 
de disponibles, tots ells ocu-
pats, aquesta setmana ja n’hi ha 
13 de disponibles, 11 dels quals 

ocupats. D’entre els que estan 
ocupats, 6 son per persones 
amb coronavirus.
Pel que fa al número de morts 
per coronavirus, en la darrere 
setmana se n’han registrat 3 a 
l’hospital i la xifra ja arriba a les 
136 defuncions des de l’inici de 
la pandèmia a mitjans de març.

Més ajuts econòmics per als sectors més afectats
El Govern destinarà 306 mi-
lions d’euros addicionals a un 
nou paquet d’ajuts econòmics 
per als sectors més afectats 
per les restriccions.
La cultura rebrà 17,2 mili-
ons, i també s’obrirà una línia 
de 20 milions per les entitats 
d’educació en el temps lliure, 
i una de 10 milions pels clubs 
esportius federats. A més, el 
Govern destinarà 125 milions 
al reforç de l’atenció social, 
ampliant el pressupost de la 
renda garantida de ciutada-
nia i fent aportacions addi-
cionals al Banc d’Aliments i 
Creu Roja.
També hi haurà un reforç de 
les àrees bàsiques dels serveis 
socials, del contracte-progra-
ma de serveis socials i sense-
llarisme i el reforç dels serveis 
residencials amb un incre-
ment de l’aportació.
Es destinaran 26 milions als 
pressupostos per cobrir la 
totalitat dels ajuts al lloguer, 
i s’invertiran 12 milions d’eu-
ros en el lloguer durant dos 
anys per part de l’Agència de 
l’Habitatge d’aparthotels en 
desús per destinar-los a fa-

mílies desnonades. També hi 
haurà 2 milions per ajudar a 
la rehabilitació d’habitatges.
La conselleria d’Empresa ac-

tivarà dues línies d’ajuts per a 
sectors que tenen una caigu-
da d’activitat: 18 milions per 
al turisme i 13 milions per 

a la indústria i la promoció 
econòmica. 
A part d’aquests ajuts espe-
cífics, hi haurà aportacions 

addicionals al transport públic 
(253 milions) per compensar 
la caiguda d’ingressos derivada 
de la reducció de la mobilitat.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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E l Departament de Co-
merç de l’Ajuntament 
d’Igualada ha iniciat 

un projecte consistent en el 
mapeig comercial de la ciu-
tat, que complementa la crea-
ció del directori de comerços, 
bars, restaurants i serveis assi-
milats al comerç al detall que 
es va posar en marxa durant el 
confinament perimetral de la 
Conca d’Òdena (https://direc-
tori.comerçigualada.cat).
Actualment el directori se-
gueix actiu i en ple funciona-
ment, i ara s’ha iniciat un pro-
cés d’ampliació i actualització 
que ha de permetre disposar 
del recull de tots els establi-
ments de la ciutat en un espai 
digital a punt per ser consul-
tat per la ciutadania. I és en 
aquest context que l’Ajunta-
ment endega aquest mapeig. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcé ha 
explicat que “fins ara animà-
vem els comerços perquè es 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra, 
amb la col·laboració de 
la Policia Local d’Igua-

lada, van detenir el passat 21 
d’octubre dos homes, de 61 i 
34 anys, el primer de nacio-
nalitat uruguaiana i el segon 
de nacionalitat espanyola, tots 
dos veïns d’Igualada, com a 
presumptes autors d’un delic-
te contra la salut pública i un 
delicte de defraudació de fluid 
elèctric.
La detenció és el resultat d’una 
investigació iniciada a el pas-
sat mes de marc després de 
tenir coneixement que s’havia 
detectat una sospitosa olor a 
marihuana en una casa situa-
da al carrer Nueva Esperanza 
d’Igualada.
Arran d’aquests fets es van 
fer diversos dispositius de 
vigilància, on van col·labo-
rar agents de la Policia Local 
d’Igualada, els quals van con-
firmar la sospita que a l’inte-
rior de l’habitatge podia ha-

Dos detinguts a Igualada per 
cultivar 2.000 plantes de marihuana

Queixes dels professors del nou institut Badia i Margarit
REDACCIÓ / LA VEU 

E l curs escolar iniciat el 
passat 14 de setembre 
és segurament un dels 

més atípics que hem viscut 
mai. La situació de pandèmia 
global ha comportat uns es-
forços per part de tota la co-
munitat educativa. I ho han fet 
de manera especial a l’Institut 
Badia i Margarit d’Igualada, 
que ho ha fet en un nou edi-
fici.
De fet, haurien d’haver co-
mençat a anar-hi a principi 
de curs, però l’endarreriment 
en la construcció de l’edifici 
annex va fer que els grups de 
1r d’ESO no s’hi traslladessin 
fins el passat 5 d’octubre. Des 
del claustre manifesten que 
“malgrat l’alegria i satisfacció 
que aquesta estrena tant de 
temps esperada significa per 
a tota la comunitat educati-
va del Badia i Margarit, a dia 
d’avui tan sols és possible ocu-
par la primera planta del nou 
edifici per a activitat docent 
atès que la resta d’espais no es-
tan disponibles”. Aquesta és la 
primera d’un seguit de queixes 
de l’equip docent com que “en 
aquesta primera planta encara 
hi manquen les instal·lacions 
bàsiques necessàries per al 

desenvolupament de l’activitat 
docent. Les quatre aules fins 
avui utilitzades no compten 
amb Internet, pissarres digi-
tals, canons projectors, ordi-
nadors, equips de so ni part 
del mobiliari”.
També afegeixen que “la con-
nectivitat a Internet a les aules 
de l’edifici antic és molt limi-
tada, fet que entorpeix consi-
derablement l’activitat docent, 
programada enguany amb un 
important vessant digital que 
permeti una eventual adapta-
ció de la docència a distància i 
l’atenció d’alumnat confinat o 
en quarantena”.
El claustre argumenta que les 
mancances descrites suposen 
“un desànim i una sobrecàr-
rega que dificulta el ja de per 
si complicat desenvolupament 
de l’activitat docent d’aquest 

curs”, tant pel professorat com, 
sobretot, per l’alumnat.
Més enllà d’aquestes queixes 
que dirigeixen al departament 
d’Educació, el claustre també 
lamenta que “la construcció 
del gimnàs encara no està aca-
bada i que la pista
esportiva llargament promesa 
per l’Ajuntament ni tan sols 
s’ha començat, infraestructu-
res del tot necessàries i de les 
que ignorem durant quant de 
temps haurem de prescindir”.
Davant aquesta situació, des 
del Claustre de l’Institut Badia 
i Margarit, expliquen, “sentim 
l’obligació d’exigir solucions 
immediates al Departament 
d’Educació de la Generalitat. 
Comprenem les dificultats 
que l’obertura d’un nou cen-
tre comporta en aquests mo-
ments i hem prestat la nostra 

col·laboració i comprensió en 
tot moment. Però passades 
aquestes primeres setmanes 
de curs volem manifestar la 
necessitat de solucionar ur-
gentment aquestes mancan-

ces”.
En el mateix sentit, reivin-
diquen el compliment del 
compromís de l’Ajuntament 
d’Igualada amb la construcció 
de la pista esportiva.

ver-hi  una plantació indoor 
de marihuana.
El passat 21 d’octubre, en el 
transcurs d’un dispositiu de 
vigilància, es va detenir dues 
persones que, presumpta-
ment, gestionaven la planta-
ció.
Posteriorment, es va fer una 
entrada i perquisició a la casa 
on es van localitzar 2.033 
plantes de marihuana en di-
ferents estats de creixement, 
4 caixes amb cabdells de ma-

rihuana, amb un pes total de 
20,3 kg, 6 panells de llum i 61 
transformadors per afavorir el 
creixement de les plantes.
A més, també es va comprovar 
que tenien una escomesa il·le-
galment connectada al submi-
nistrament de la llum.
Els detinguts van quedar en 
llibertat després de declarar 
davant dels Mossos d’Esqua-
dra, amb la obligatorietat de 
presentar-se davant del jutge 
quan siguin requerits.

Impulsen el mapeig 
comercial d’Igualada

donessin d’alta al directori, 
però ara el que fem és sortir 
a fora i fer un porta a por-
ta. Anem als comerços i els 
ajudem a donar-se d’alta per 
poder formar part d’aquest di-
rectori”.
Actualment el directori aplega 
430 comerços i 83 restaurants. 
Des d’aquesta setmana, dos 
tècnics del departament han 
iniciat visites presencials per 
aconseguir ampliar aquestes 
xifres i oferir a la ciutadania la 
informació més completa pos-
sible dels establiments que hi 
ha a la ciutat i dels serveis que 
ofereixen. “Volem incorporar 
tota l’oferta que tenim a Igua-
lada”, ha reblat Marcé.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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Aprovada una moció 
de Poble Actiu per 
activar criteris de 
progressivitat en 
impostos i taxes
El grup de Poble Actiu (PA) va 
aconseguir aprovar dues pro-
postes seves en el ple munici-
pal. Una d’elels, per la modifica-
ció de les ordenances fiscals per 
tal que aquestes introdueixin 
criteris de progressivitat. 
Davant la crisi actual, per PA 
“l’Ajuntament no pot congelar 
les ordenances fiscals i fer que 
tots els seus contribuents as-
sumeixin les seves responsabi-
litats tributàries de la mateixa 
manera que s’ha fet aquest dar-
rer any, ha de ser valent i estar 
a l’alçada de la situació actual, 
motiu pel qual és més necessari 
que mai aplicar un sistema fis-
cal amb criteris de progressivi-
tat en el que la ciutadania amb 
menys recursos pagui menys”.
En segon lloc, des de Poble Ac-
tiu argumenten que “és neces-
sari mantenir els ingressos de 
l’Ajuntament perquè aquests 
fan possibles les polítiques 
d’ajudes socials, ajudes necessà-
ries per combatre les desigual-
tats del propi sistema capitalista 
i de l’actual crisi”.  

REDACCIÓ / LA VEU 

El ple municipal ha 
aprovat aquest di-
marts, per unanimitat, 

el conveni entre el Govern 
de la Generalitat, a través 
del Departament d’Empresa 
i Coneixement, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Universitat de 
Lleida per a la construcció 
d’un equipament destinat als 
estudis universitaris de cièn-
cies de la salut de la UdL a la 
capital de l’Anoia. 

Altres punts
El ple també va aprovar, amb 
el suport de tots els grups mu-
nicipals, el Pla Local d’Acció 
Comunitària (PLACI) per als 
anys 2020-23 i l’atorgament de 
les subvencions a entitats sense 
ànim de lucre corresponents a 
la línia dirigida als centres edu-
catius en l’àmbit de la pràctica 
de l’esport escolar. La unanimi-

El ple municipal aprova un nou pas per a la 
construcció del nou Campus de Salut

tat es va mantenir, igualment, 
en l’aprovació de les subvenci-
ons per a la restauració de fa-
çanes, i de la pròrroga del Pla 
Local de Joventut 2016-2020.
En la part no resolutiva del Ple, 
es van presentar i aprovar qua-
tre mocions. La primera va ser 
una d’ERC, de suport als esta-
bliments afectats per les res-
triccions d’obertura: bars, res-
taurants i centres d’estètica. El 

text va tenir el suport d’Iguala-
da Som-hi, Poble Actiu i Ciu-
tadans, i l’abstenció de Junts 
per Igualada. Seguidament es 
va debatre una moció sobre el 
mateix tema, presentada per 
Ciutadans, de suport al gremi 
de bars, restauració i centres 
d’estètica d’Igualada. Hi van 
votar a favor tots els grups, tret 
d’ERC, que es va abstenir.
El Ple també va aprovar dues 

mocions més presentades per 
Poble Actiu. La primera era 
per l’impuls a l’autoconsum 
d’energia solar fotovoltaica, i 
la segona per establir criteris 
de progressivitat en les orde-
nances fiscals de l’Ajuntament 
d’Igualada. Els dos textos van 
tenir el vot a favor d’Esquer-
ra Republicana i d’Igualada 
Som-hi i l’abstenció de Junts 
per Igualada i Ciutadans.

Endavant dues propostes d’ERC i Ciutadans de suport a 
bars, restaurants i centres d’estètica
El ple municipal va aprovar  
dues mocions d’ERC i de Ciu-
tadans de suport a bars, restau-
rants i negocis d’estètica. 
En la d’Esquerra, es demana 
a l’Ajuntament l’exempció del 
cobrament de la taxa de ter-
rasses ni residus als restaurants 
de la ciutat per tal d’ajudar-los 
durant l’aturada temporal del 
sector de la restauració i “evi-
tar pèrdues molt importants, 
acomiadaments i tancaments”. 
També s’ha demanat l’habilita-
ció d’un servei a domicili mu-
nicipal i l’obertura d’una línia 
d’ajuts directes.

Crítiques de Conill al 
govern municipal
El cap de l’oposició i porta-
veu del grup republicà, Enric 
Conill, ha defensat la neces-
sitat d’ajudar al sector de la 
restauració local que veu com 
“l’Ajuntament no destina cap 
cèntim a ajudar-los”, i ha de-
manat no cobrar la taxa de 

terrasses ni residus així com 
l’obertura d’una línia d’ajuts di-
rectes i l’habilitació d’un servei 
a domicili municipal. Aquestes 
mesures formen part del con-
junt de propostes que Esquerra 
porta realitzant al llarg de tota 
la setmana després d’haver-se 
trobat amb el Gremi de l’Hos-
taleria.
En la seva explicació, Conill ha 
afirmat que “actualment Igua-
lada és la ciutat mitjana amb 
els impostos més alts de Cata-
lunya” i també “la ciutat mitja-
na que menys recursos desti-
na contra la crisi de la covid”. 
Combinació “molt greu” tenint 
en compte que dels 60 milions 
de pressupost de la ciutat no-
més s’ha fet una modificació 
de l’1,5%. Tot plegat acaba con-
vergint en “una gestió absolu-
tament insuficient” tenint en 
compte l’emergència social i sa-
nitària que viuen els igualadins 
i les igualadines.
Com a models de gestió de re-

ferència, Esquerra ha enumerat 
16 municipis que han aplicat 
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”.
El portaveu republicà també 
ha assegurat que “d’exemples 
en tenim molts, de ciutats més 
petites i amb impostos més bai-
xos. Per tant, és perfectament 

possible fer el que proposem, 
perquè altres ho fan. És única-
ment una qüestió de voluntat. 
Volen o no volen ajudar, Sr. 
Alcalde?”.
Per la seva banda, Ciutadans 
ha vist també com se li aprova-
va una moció pel mateix tema. 
En la proposta s’acorda “donar 
ple suport al col·lectiu de titu-
lars de negocis de restauració, 
bars, restaurants i centres d’es-
tètica davant les mesures res-
trictives que impedeixen total 
o parcialment la seva activitat 
econòmica”, així com “instar 
el Govern de la Generalitat de 
Catalunya a adoptar mesures 
compensatòries” i que “dins 
del Pla de Xoc municipal, es 
contemplin ajuts econòmics 
directes als establiments afec-
tats que permetin pal·liar la 
manca d’ingressos reals per fer 
front als pagaments més im-
mediats (proveïdors, lloguers 
o hipoteques dels locals de l’ac-
tivitat, subministres...)”.

Som-hi prepara una 
proposta per a solu-
cionar el repartiment 
a domicili

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) s’ha reunit amb Anoia 
Riders i el Gremi d’Hosteleria 
de l’Anoia per a fer-los arribar 
la proposta que va fer per a cre-
ar un servei d’entrega a domicili 
a la ciutat per a garantir l’activi-
tat de bars i restaurants. Anoia 
Riders (anoiariders.cat) és un 
servei d’ecomissatgeria amb 
bicicleta que ja va néixer amb 
aquest objectiu a la Conca i per 
això Som-hi va organitzar una 
reunió per a posar-los en con-
tacte amb el Gremi i que pu-
guin explorar col·laboracions.
Som-hi proposa que l’Ajunta-
ment actuï de palanca d’inici de 
l’estructuració d’un servei d’en-
trega a domicili per a bars i res-
taurants, ampliable al comerç.  

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Davant la situació deri-
vada de la pandèmia 
per Covid-19, que ha 

provocat diverses mesures de 
protecció, a Funerària Anoia 
han creat un nou servei que 
permetrà assistir virtualment 
a la cerimònia de comiat dels 
difunts. És de les primeres 
empreses fúnebres del país 
que crea un sistema de visu-
alització en “streaming” de 
les misses o cerimònies que 
es fan habitualment a la sala 
d’actes del Tanatori d’Igua-
lada, ubicat a la carretera de 
Vilanova. 
El director de Funerària Ano-
ia, Jaume Gabriel, ha explicat 
a La Veu que “durant el con-
finament perimetral molta 
gent no es va poder acomi-
adar, van ser unes setmanes 
molt dures, i calia buscar una 
solució a aquesta situació, 
perquè no es podia tornar 
a repetir. Hem trobat la tec-
nologia necessària per poder 
veure la cerimònia de comiat 
en directe, des de la nostra 

Funerària Anoia incorpora poder 
seguir en streaming les cerimònies

Cementiris oberts, amb 
mesures anti-covid
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha prepa-
rat l’operatiu per ga-
rantir l’obertura segura 

dels cementiris amb motiu de 
la festivitat de Tots Sants. Amb 
aquest objectiu, el regidor de 
Mobilitat, Miquel Vives, ha 
explicat que s’ha contractat 
personal per controlar els afo-
raments dels dos recintes, en 
què també s’han creat circuits 
d’entrada i sortida i hi haurà 
gels a les portes.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha pre-
sentat una nova línia 
de subvencions, dota-

da inicialment amb 40.000€ 
i destinada a les empreses i 
professionals dels àmbits de 
l’estètica, les teràpies naturals 
i els tatuatges. Podran sol·lici-
tar els ajuts els negocis que es 
van veure obligats a tancar i en 
queden expressament excloses 
les perruqueries, que tot i for-
mar part del sector econòmic 
inclòs en els tractaments de 
bellesa, no han estat obligades 
a paralitzar l’activitat. L’im-
port màxim concedit serà de 
1.000€ per a cada sol·licitant. 
El termini de sol·licitud fina-
litza el 16 de novembre.
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcé, ha 
indicat que troba “irrespon-
sable establir mesures si no 
van acompanyades d’ajudes 
econòmiques efectives. No 
creiem que sigui de rebut que 
siguem les administracions 

pàgina web”. D’aquesta ma-
nera, els familiars directes de 
tots els difunts podran assis-
tir físicament, si les mesures 
decretades pel govern així 
ho permeten, a la cerimònia, 
però tothom que vulgui po-
drà veure-ho al mateix temps 
des de casa.

Vídeo de record i càmera 
termogràfica
No és aquesta l’única novetat 
que des de Funerària Anoia 
han preparat. També hi ha ara 
la possibilitat que la família 
del difunt pugui aportar foto-
grafies i records, i des de l’em-
presa igualadina s’elabora un 
vídeo que es passa durant la 
cerimònia. “Penseu que cada 
vegada hi ha més gent que no 
vol missa, ni res que sigui de 
caire religiós. Es busquen no-
ves fórmules, com que família 
o amics parlin, i reproduir un 
vídeo resulta molt bonic en 
un moment dolorós... També 
hi ha la possibilitat de gravar 
la cerimònia i que la família 
se la pugui emportar a casa”, 
explica Jaume Gabriel.

D’altra banda, com a mesura 
de seguretat, Funerària Anoia 
ha incorporat a l’entrada del 
Tanatori una càmera termo-
gràfica que registra la tem-
peratura corporal de tothom 
que entra. “Permet donar la 
tranquil·litat a tothom que hi 
ha a l’interior, perquè mol-
tes famílies ens preguntaven 
si teníem la seguretat que la 
gent que entrava estaven lliu-
res de la covid-19. Si ara entra 
algú amb febre, li aconsellem 
que no entri”. 
Funerària Anoia segueix, 
doncs, adaptant-se als nous 
temps i incorporant nous ser-
veis i funcions. La pàgina web, 
per exemple, té ara un caràcter 
molt més social. Hi ha un “Lli-
bre de Vida” que sempre està 
obert on tothom pot escriure 
paraules de record per a un 
difunt que coneix. Té forma 
de túnel del temps, així, d’aquí 
uns anys, hi haurà escrit el tes-
timoni de milers d’igualadins 
i anoiencs. Des del web es po-
den saber també els horaris de 
les cerimònies i fins i tot fer 
comandes de flors. 

Com es fa cada any, hi hau-
rà també un servei especial i 
gratuït de bus per anar fins al 
cementiri nou, que funcionarà 
de les 10 a les 19 h. Les mis-
ses se celebraran de la mane-
ra habitual, però amb menys 
aforament i amb les cadires 
separades, complint totes les 
mesures establertes pel De-
partament de Salut de la Ge-
neralitat. El dia 1, la missa se 
celebrarà a les 12.30 al cemen-
tiri nou, i el dia 1 es farà al ce-
mentiri vell, a els 17 h. 

Ajuts municipals per 
als centres d’estètica

locals les qui haguem de solu-
cionar aquesta falta d’ajuts als 
sectors afectats per part de la 
Generalitat o de l’Estat”.
Marcé ha destacat que l’Ajun-
tament ha implementat 15 
accions destinades a donar su-
port a les empreses i autònoms 
locals, als quals s’han destinat 
1.250.000€.
Sílvia Giralt, representant del 
sector dels centres d’estètica, 
ha agraït aquestes ajudes de 
l’Ajuntament, tot i mostrar-se 
clarament en desacord amb 
la mesura del Govern que 
obliga al tancament d’aquests 
establiments. “La nostra fei-
na és necessària, cuidem a 
les persones, és salut”. També 
ha indicat que a Catalunya hi 
ha més de tres mil centres de 
bellesa, amb un total de set-
ze mil persones empleades. 
Giralt ha afegit que aquests 
establiments “compleixen 
amb totes les mesures de se-
guretat, per això considerem 
injust aquest tancament”.
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En format virtual amb 
la participació de 200 
persones, es va presen-
tar el Llibre Blanc d’In-
fraestructures i Mobili-

tat de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresariat anoienc ha 
posat de manifest aquest 
dimecres al vespre, a 

Igualada, la necessitat de mi-
llores i inversions en els àmbits 
d’infraestructures, mobilitat 
i sòl industrial per al territori 
al IV Fòrum Empresarial de 
l’Anoia, un acte organitzat i im-
pulsat per la patronal anoienca 
i que donades les circumstàn-
cies actuals generades per la 
pandèmia del coronavirus, s’ha 
realitzat a través d’una platafor-
ma digital, on més de 200 per-
sones, entre les quals, els alcal-
des i alcaldesses dels municipis 
anoiencs, regidors i regidores, 
representants de la Generalitat 
de Catalunya; agents socioeco-
nòmics, sindicats, empreses i 
ciutadania en general, han po-
gut seguir-lo en directe. 
La demanda general de millores 
en infraestructures en el nostre 
territori no és nova, ni de llarg. 
És més, es repeteix una i altra 
vegada des dels anys vuitanta, fa 
40 anys. Només cal mirar l’he-
meroteca dels mitjans locals. 
Més enllà de l’obertura de l’A-2, 
i de la creació de l’Eix Diagonal 
Manresa-Igualada-Vilafranca, 
les millores en carreteres han 
estat residuals. L’ambiciós pro-
jecte de l’Eix Transversal Fer-
roviari descansa en un calaix, 
el de convertir l’aeròdrom en 
Aeroport Corporatiu de Ca-
talunya és ja paper mullat, i 
aconseguir que la fibra òptica es 
desplegués a tota la comarca ha 
estat -està essent- un esforç tità-
nic. L’assumpte del sòl industri-
al continua estant d’actualitat....

Llibre blanc
Durant el Fòrum UEA s’ha pre-
sentat el Llibre Blanc d’Infraes-

El Fòrum UEA torna a demanar el mateix que demanava 
l’Anoia fa 40 anys: millores en infraestructures

tructures i Mobilitat de l’Anoia, 
un document impulsat per l’en-
titat empresarial a través de la 
CUMA (Comissió d’Urbanis-
me i Mobilitat de la comarca de 
l’Anoia) per donar a conèixer, 
de primera mà, les necessitats 
de la comarca en aquests aspec-
tes: infraestructures, carreteres, 
accessos, transport públic, sòl 
industrial, entre altres. Un do-
cument que vol donar resposta 
i ressò a una de les demandes 
més reiterades pel teixit em-
presarial anoienc, atès els anys 
que la comarca arrossega en 
quant a dèficit d’infraestructu-
res i comunicacions. 
L’acte que ha servit per alçar 
la veu com a territori, ha estat 
conduït pel periodista Joan Ma-
ria Morros, ha començat amb la 
presentació d’aquest document, 
un informe que ha comptat 
amb la participació de 1.450 
persones.

Les infraestructures i les co-
municacions, clau
En aquesta línia,  el president de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, Joan Domènech ha afirmat 
que les infraestructures són un 
reflex del territori i que la co-
marca, amb consens i unitat, ha 
d’apostar per unes infraestruc-
tures competitives i una estratè-
gia de mobilitat interna que ens 
apropi a la resta de comarques 
i les capitals: “La covid-19 ens 
ha portat a una situació delica-
da que hem de revertir i la ne-
cessària reactivació econòmica 
passa per agafar aquest camí. 
Tenim una elevada taxa d’atur. 
Veiem minvada l’activitat de 
moltes empreses industrials 
per la recessió econòmica, i els 
nostres joves no tenen perspec-
tives laborals a casa nostra. Per 
això, necessitem atraure inver-
sió. Atraure a la gran empresa, a 
l’empresa puntera que ens porti, 
no només nous llocs de treball, 
sinó feina i negoci el teixit em-
presarial existent”. 
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 
demanat unitat i consens terri-
torial: “ara és el moment de fer 
l’aposta territorial més ambicio-
sa i apostar per la gran mobili-
tat: que els Fons Europeus tam-

bé s’adrecin en la construcció 
del tren gran”.
Seguidament, l’acte ha comp-
tat amb un elevator pitch -més 
conegut popularment pel dis-
curs de l’ascensor- on tres ex-
perts en infraestructures, mobi-
litat i sòl industrial, han exposat 
la seva visió en clau anoienca. 
L’expert en infraestructures, 
Pere Macias, coordinador del 
Pla de Rodalies de Catalunya 
i president del Cercle d’Infra-
estructures, ha afirmat en la 
mateixa línia que el president 
i l’alcalde, la importància del 
consens, l’aposta per la bona 
comunicació, especialment el 
tren: “L’Anoia ha de ser eix cap 
a l’àrea metropolitana, però 
sense que l’absorbeixi”.  Macias 
se’n va riure públicament del 
llavors alcalde Jordi Aymamí 
per defensar el “tren gran” quan 
el govern de Pasqual Maragall 
a la Generalitat impulsava l’Eix 
Transversal Ferroviari...
Per la seva part, l’expert en mo-
bilitat, Xavier Sanyer, cap del 
Servei de Mobilitat de l’ATM, 
ha destacat la importància de 
l’accessibilitat en transport pú-
blic, al conjunt del territori i les 
zones d’activitat econòmica. 
D’altra banda, l’experta en sòl 
industrial, Dolors Paniagua, 

gerent de Projectes d’Inversió a 
la Unitat d’Inversió a Catalonia 
Trade & Investment ha expo-
sat com la pandèmia ha posat 
sobre la taula moltes qüestions 
a les empreses: el teletreball, 
l’aposta per les noves tecnolo-
gies, la relocalització i noves lí-
nies de negoci. Això no obstant, 
Paniagua afirma que “sí cal més 
sòl industrial de gran format a 
la comarca i que l’Anoia ha per-
dut grans oportunitats, i que cal 
preparar-se pel futur”. 

Taula rodona sobre necessi-
tats, reptes i oportunitats
Posteriorment, ha tingut lloc la 
taula rodona “Visió 360º - Les 
necessitats, reptes i oportuni-
tats”, on ha tingut lloc les in-
tervencions i exposicions de 
les necessitats que es troben 
en el seu dia a dia pel que fa a 
carreteres, infraestructures  i 
mobilitat:  una estudiant, Marta 
Lorenzo -que viu a Masquefa i 
estudia a l’Institut Milà i Fonta-
nals-; una empresària, Míriam 
Pujol -consellera delegada de 
Calaf Grup-; i un treballador, 
Jordi Vidal -clúster manager del 
Leather Cluster Barcelona que 
viu a Vic i treballa a la capital 
de l’Anoia-. Tots tres han expo-
sat primerament la seva visió 
i posteriorment, han debatut 
amb els tres experts sobre les 
deficiències del transport pú-
blic, els inconvenients de les co-
municacions de la comarca, en-
tre altres aspectes com la fibra 
òptica o sobretot, com aquest 
dèficit afecta a la competitivi-
tat de les empreses. Tot i això, 
també han destacat els valors i 
actius de la comarca que la fan 
diferent: una qüestió que també 
han coincidit els experts i que 
han destacat que cal treballar-hi 
per millorar aquesta connexió.  

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
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Dura tibada d’orelles 
de la societat civil 

veinal de la ciutat al 
govern municipal, a 

qui expliquen que a la 
Comissió hi ha hagut 
irregularitats i defi-

ciències, i imparciali-
tat en els assessors

Nou curs de l’Agrupament Escolta Torxa
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Les associacions de ve-
ïns de la ciutat han fet 
arribar cartes de queixa 

al regidor del govern muni-
cipal Miquel Vives, arran de 
les últimes decisions respec-
te l’anomenada Comissió de 
l’Aigua, oficialment Comissió 
Informativa de la Municipa-
lització del Servei d’Aigua a 
Igualada. Aquest organisme 
estava integrat per tècnics, 
polítics i representants de les 
associacions de veïns i altres 
entitats, per tal de debatre so-
bre el model de gestió de l’ai-
gua potable a la ciutat. 
Les associacions dels barris 
de Sesoliveres, Xauxa, Poble 
Sec i Montserrat, que eren a 
la Comissió en representació 
dels respectius districtes de la 
ciutat i també de les associa-
cions del Pla de la Massa, Sta. 
Caterina, Barri de les Flors i 
Sant Crist, perquè només era 
permesa la presència d’una 
entitat per cada districte, es-
tan força decebudes per la 
decisió unilateral del regidor 
Miquel Vives de desfer la co-
missió. Val a dir que les en-
titats veïnals de Fàtima i les 
Comes no es van presentar 
mai als plenaris d’aquest or-
ganisme municipal. 
En les cartes, molt similars 
totes elles i a les quals ha tin-
gut accés La Veu, s’exposa 
que “hem participat amb el 
convenciment que un tema 
tan important com la gestió 
de l’aigua de les pròximes dè-
cades requereix l’opinió dels 
ciutadans”, però després de 
quatre reunions, “ens hem 

Les associacions de veïns, molestes amb l’Ajuntament per 
irregularitats i la cancel·lació de la Comissió de l’Aigua

El  17 d’octubre, l’Agrupament 
Escolta Torxa va donar llum 
verda al curs 2020/2021, amb 
diverses excursions per bran-
ques (grups d’edat) funcionant 
com a grups bombolla, i seguint 
totes les mesures sanitàries. 
Els castors i llúdrigues, els més 
menuts i menudes de l’Agrupa-
ment, van fer camí fins la Tossa; 

trobat amb una sèrie de cir-
cumstàncies que demostren 
que realment no s’ha tingut 
en compte la nostra opinió, 
i el fet de trobar-nos amb di-
verses irregularitats durant 
aquest procés creiem que no 
ha ajudat al bon funciona-
ment d’aquesta comissió”.
Bàsicament, els veïns es quei-
xen de que no hi ha hagut un 
calendari detallat, deficiènci-
es en el procés d’informació, 
imparcialitat de l’assessora-
ment rebut, i la pròpia cancel-
lació sobtada de la comissió.
Per als veïns de la ciutat “ens 
hem trobat amb convocatòri-
es de 4 i 5 dies abans de la data 
prevista fent que haguéssim 
d’estar sempre disponibles a 
l’espera de la convocatòria a 
l’últim moment”. Al mateix 
temps, constaten que “l’entre-
ga d’informació ha estat justa 
i a vegades entregades amb 
retard, fet que suposava no 
disposar del temps suficient 
per poder examinar-la i ana-
litzar-ne el contingut tal com 
es va acordar”.
Els representants de les enti-
tats veïnals van conèixer “que 
els tècnics de l’Ajuntament 
comptaran amb l’assessora-

ment dels senyors Joan Perdi-
gó, Àlvar Garola i Josep Nar-
cís. Però al mateix temps se’ns 
denega l’acompanyament del 
nostre assessor dins d’aques-
ta comissió tot i que s’ha de-
manat en reiterades ocasions, 
deixant de banda la impor-
tància que per nosaltres això 
suposaria per poder entendre 
encara més tot aquest procés”. 
Per als representant “aquesta 
circumstància fa que, dins de 
la nostra ignorància, només 
puguem imaginar-nos que 
la feina que s’està fent dins 
d’aquesta comissió és trans-

parent i nítida, però arran 
dels comunicats a la premsa 
dels darrers dies, posant en 
dubte la imparcialitat d’al-
guns dels assessors, ens fa 
pensar que la transparència 
d’aquest procés queda en en-
tredit, ja que alguns d’aquests 
podrien ser part interessada”.
Els signants de les cartes van 
demanar explicacions al regi-
dor Miquel Vives per aquests 
fets en l’última reunió del 29 
de setembre, “obtenint com a 
resposta que el fet que aquests 
assessors hagin participat en 
altres debats de remunicipa-

lització en benefici de la con-
tractació privada cap Agbar 
era pura coincidència”. Ex-
pressen també el seu “males-
tar” que, sense previ avís, es 
desfés la Comissió de forma 
definitiva, al·legant que havi-
en transcorregut els sis me-
sos de termini per elaborar 
la memòria de l’estudi de la 
Comissió. “Tenim la sensa-
ció que hem anat a perdre el 
temps i amb el convenciment 
que tot aquest procés es po-
dia haver informat, planificat 
i exposat molt millor”, diuen 
els veïns.
Les associacions demanen 
que, en el futur, es corregei-
xin aquests errors “per poder 
fer de la nostra participació 
una eina més eficient per do-
nar legitimitat al procés par-
ticipatiu de la ciutadania del 
nostre barri”, i desitgen “que 
es pugui restablir aquest pro-
cés participatiu com més aviat 
millor amb la garantia d’una 
participació ciutadana real i 
amb la certesa que les nostres 
demandes seran escoltades”.

els llops i daines, van arribar 
fins al cim de Sant Jeroni; els 
ràngers i guies, van caminar al 
Puig Aguilera; pioners i cara-
vel·les van mantenir l’excursió 
anual a Collbàs; els més grans 
de l’agrupament, les dues 
branques de ròvers, van dedi-
car l’excursió d’inici de curs a 
anar a buscar bolets.  
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E ls darrers mesos s’ha 
estat preparant una 
ambiciosa campanya 

de dinamització i promoció 
permanent fins a finals d’any 
i constant del comerç per part 
d’Igualada Comerç. Aquest 
projecte es podrà fer realitat 
gràcies a l’aportació que ha fet 
la Generalitat de Catalunya a 
través de la Mancomunitat de 
la Conca.
El projecte aglutina diferents 
propostes amb les quals es vol 
fer partícips a tots els ciuta-
dans i implicar el màxim als 
comerciants. L’objectiu prin-
cipal és el d’ajudar al comerç 
igualadí.
Durant aquests mesos que ve-
nen de novembre i desembre 
es convidarà a quedar, passe-
jar, visitar, gaudir i comprar a 
Igualada, en diferents fórmu-
les.
Les iniciatives passen per sor-
tejos setmanals de xecs regals 
tant per les xarxes socials com 

365, una ambiciosa campanya 
d’Igualada Comerç

Tranquil Consell 
d’Alcaldes de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia va celebrar, la 
passada setmana i en 

format virtual, una nova tro-
bada del Consell d’Alcaldes 
del territori. En aquesta tro-
bada, encapçalada pel presi-
dent de l’ens comarcal, Xa-
vier Boquete, es va informar 
els electes dels municipis de 
diferents temes d’interès. 
La sessió va començar amb 
la presentació del Protocol 
d’Adhesió dels Consells Co-
marcals al Programa de Co-
bertura d’Habilitats i Tècnics 
de la Diputació de Barcelo-
na, a càrrec del diputat de 
l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial, 
Dr. Josep Arimany, i del Co-
ordinador General d’aquest 
organisme, Xavier Forcadell. 
Aquesta iniciativa vol oferir 
suport als petits municipis, 
de la mà dels consells comar-
cals, en les tasques pròpies de 
secretari, interventor, arqui-
tecte o enginyer municipal, 
així com en la implantació de 
tot allò que els comporta el 
compliment de noves legis-
lacions, com ara la relativa a 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat 4 Roures/Amics 
del Gos, amb seu a 
Òdena, ha iniciat una 

campanya amb l’Associació 
MAX per recollir tot tipus de 
menjar per gossos i gats, es-
pecialment pinsos. També ac-
cepten donatius.
De moment les donacions les 
recullen al club i a Vilavet, 
encara que estan buscant més 
punts a tota la província.
La iniciativa va néixer arrna 

transparència. 
Tot seguit, el cap del Servei 
de Coordinació de la Xarxa 
d’Arxius Comarcals (XAC) 
de la Generalitat de Cata-
lunya, Enric Cobo, i la di-
rectora de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, Marta Vives, van 
informar de la recent posada 
en marxa de la nova seu de 
l’equipament a la Plaça del 
Rei d’Igualada i es va traslla-
dar als presents quins serveis 
tenen a la seva disposició els 
ajuntaments en aquest espai. 
A continuació, la responsa-
ble del departament de Jo-
ventut del Consell, Soraya 
Pérez, va presentar el nou Pla 
Comarcal de Joventut, una 
eina bàsica per a guiar les 
polítiques locals de joven-
tut durant els propers cinc 
anys, atenent a les necessitats 
específiques del territori. I, 
com a últim punt de l’ordre 
del dia, el vicepresident res-
ponsable de l’àrea d’Hisenda, 
Josep Llopart, va exposar les 
Ordenances Comarcals per 
l’exercici 2021. En Consell 
d’Alcaldes va finalitzar, com 
és habitual, amb el torn de 
precs i preguntes per part 
dels assistents.

en diferents accions que es fa-
ran pels carrers. Es pretén que 
tothom tingui l’oportunitat de 
gaudir-ne, és per això que es 
faran accions puntuals per a 
la gent més gran i pels joves. 
Aquests xecs regals seran de 
diferents imports per consu-
mir en els comerços d’Iguala-
da Comerç.
Per a la fidelització en les 
compres es farà el sorteig de 
dos xecs regals especials de 
1000 euros cadascun. Hi po-
dran participar tothom que 
faci almenys tres compres en 
establiments d’Igualada Co-
merç durant el mes de novem-
bre. L’atractiu de l’acció és que 
els xecs especials s’hauran de 
consumir en un dia.
Aquesta campanya també té 

una “Gimcana Comercial” 
pels més petits (de 4 a 10 anys) 
en què hi haurà cinc Woodys 
repartits per aparadors de di-
ferents botigues que s’hauran 
de trobar i encertar una frase 
sobre el comerç. Es podrà par-
ticipar en quatre gimcanes i hi 
haurà sortejos i regals.
Altres accions són una trilogia 
de visites guiades amb la im-
plicació del comerç, una pro-
posta per animar amb joves 
a pensar a ser botiguer com a 
sortida professional.
El dia 1 de novembre es dona-
rà el tret de sortida d’Iguala-
da Comerç 365 esperant que 
tothom en pugui participar i 
gaudir. Es podrà seguir per les 
xarxes socials i pel web: www.
igualadacomerc365.cat

Amics del Gos recull pinso per a gossos 
i gats de famílies sense recursos

d’una trucada “de l’associa-
ció MAX que s’encarrega de 
repartir pinso per les perso-
nes que no tenen recursos, 
que estan demanant menjar 
als bancs d’aliments. I quan 
li demanen menjar pels seus 
amics de quatre potes els hi 
diuen que es desfacin d’ells. 
Estan sota mínims, doncs no 
han pogut muntar stands amb 
tot el tema del Covid, i no han 
pogut donar ran0xo a varies 
famílies en aquest mes. Per 
això hem organitzat la campa-

nya”, expliquen des de l’entitat. 
Podeu trobar més informació 
escrivint a info@4roures.es
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S’adreça fonamental-
ment a ajuntaments, 
professionals, agents i 

serveis implicats i tam-
bé als joves de 12 a 35 

anys de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Jo-
ventut del Consell 
Comarcal ha enllestit 

l’elaboració del Pla Comarcal 
de Joventut de l’Anoia 2020-
2024, que es va presentar da-
vant dels consellers comarcals 
i electes dels municipis de 
l’Anoia en el marc del Consell 
d’Alcaldes celebrat la passada 
setmana. 
Tal i com afirma la conselle-
ra de Joventut i LGTBI del 
Consell Comarcal, Carme 
González, “aquest document 
vol ser l’eina de planificació 
estratègica per als propers 
cinc anys a l’hora de guiar les 
polítiques de joventut a la co-
marca i s’ha fet atenent a les 
necessitats específiques del 
territori, proposant respostes 
molt concretes a reptes reals”. 
S’ha elaborat a partir d’una 
acurada diagnosi de la reali-
tat actual, recollint un seguit 
de línies estratègiques i con-
cretant accions específiques i 
mètodes de seguiment i avalu-
ació de la seva implementació. 
La diagnosi prèvia ha posat de 
manifest, entre d’altres proble-
màtiques o mancances que cal 
tenir presents i abordar, les di-
ferències sociodemogràfiques 
en un territori divers, la man-
ca de professionals específica-
ment dedicats a l’àmbit de la 
joventut en molts municipis i 
la seva consolidació, la impor-
tant afectació de l’atur juvenil 

El Consell Comarcal presenta 
el Pla de Joventut 2020-2024

Unesco Igualada 
promou la recuperació 
d’oficis del cuir a Tetuan

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 13 d’octu-
bre es va formalitzar 
a la ciutat de Rabat 

(Marroc) un protocol admi-
nistratiu de cooperació mar-
roquí-espanyol amb l’objectiu 
de donar suport a l’empodera-
ment de més de 3.000 dones 
i joves mitjançant l’emprene-
doria en l’economia social i 
solidària a quatre regions del 
Regne. 
El protocol va ser signat per 
la ministra de Turisme, Ar-
tesania, Transport Aeri i Eco-
nomia Social, Nadia Fettah 
Alaoui, l’ambaixador d’Es-
panya al Marroc Ricardo Di-
ez-Hochleitner Rodriguez, i 
el representant de l’Agència 
Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desen-
volupament (AECID), Igna-
cio Martínez Boluda. Aquest 
projecte de cooperació que 
proporciona una contribució 
financera de 600.000 euros 
per part de l’AECID, (Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desar-
rollo) s’adreça a dones i joves 
amb projectes innovadors a 
les regions de Casablanca-Set-
tat, Souss-Massa, Oriental i 
Tànger-Tetuan-Al Hoceima.
Una part d’aquesta aportació 
espanyola està destinada a la 
recuperació d’oficis de cuir i 
derivats a la Ciutat de Tetuan 
(Marroc), projecte que es va 
presentat a la AECID con-
juntament per l’Associació 
Unesco d’Igualada i l’Asso-
ciation des Métiers Artistics 
Créatifs (AMAC) de Tetuán.
La intervenció igualadina 
ha estat clau per aconseguir 
la implicació i aportació es-
panyola en aquest projecte, 
que facilitarà l’acompanya-

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge 25 
d’octubre, 1.759 per-
sones, moltes d’elles 

a Igualada, van col·laborar en 
una iniciativa solidària pro-
moguda per l’Escola Pia de 
Catalunya. Cada inscrit, in-
dividualment o en un reduït 
grup de família o amics, va 
caminar o córrer la distància 
que va voler en favor d’una 
mateixa causa: els infants i 
joves en risc d’exclusió. Una 
aplicació mòbil, creada espe-
cialment per a l’esdeveniment, 
va permetre sumar els qui-
lòmetres fets entre les 7h del 
matí i les 19h.
La iniciativa va comptar tam-
bé, amb la col·laboració de 

a la comarca, la detecció ele-
vada d’absentisme a centres de 
secundària, la dificultat d’ac-
cés a l’habitatge, les necessitats 
de transport per facilitar l’ac-
cés a l’oferta formativa posto-
bligatòria, la manca de serveis 
per acompanyar les persones 
joves en la salut emocional, 
la manca d’activitats de lleu-
re i d’instal·lacions juvenils o 
l’augment de joves menors no 
acompanyats en centres de la 
comarca. 

Quatre eixos estratègics
A partir d’aquí s’han definit 4 
eixos estratègics –Fer comarca 

i xarxa, Acompanyament de 
les transicions, Benestar i sa-
lut i Cohesió social i participa-
ció– i un total de 16 objectius 
estratègics. 
S’hi inclouen, per exemple, 
oferir un suport adequat als 
municipis en el desplegament 
i consolidació de les políti-
ques de joventut, millorar 
l’ocupabilitat de les persones 
joves fomentant una inserció 
de qualitat, promoure estils 
de vida saludable entre les 
persones joves i afavorir l’edu-
cació emocional o enfortir 
la cohesió social al territori, 
acompanyant i donant suport 
a espais d’inclusió, empo-
derament i interacció entre 
col·lectius diversos. I cadas-
cun d’aquests eixos estratè-
gics i objectius es tradueixen 
concretament en prop de 40 
projectes que el Consell Co-
marcal planteja desenvolupar 
de la mà dels ajuntaments de 
l’Anoia.

ment del artesans del cuir i 
derivats a la ciutat de Tetuan 
i a la seva regió, amb la fina-
litat de recuperar una part de 
les antigues adoberies i pro-
moure les activitats artesa-
nes relacionades amb el cuir, 
que actualment estan en risc 
de desaparèixer. Es tracta 
de recuperar oficis artesans 
que cal transmetre a partir 
dels mestres artesans actuals, 
abans que sigui massa tard.
Per això, hi ha una destina-
ció important a promoure 
formació dels oficis a través 
d’organitzacions ja existents 
que assegurin la continuïtat 
i dedicació de joves artesans 
(dones i homes) i ajudar-los 
a poder-se decidir per una 
emprenedoria integrada en 
cooperatives, petites empre-
ses o associacions socials que 
treballen per a la integració 
econòmica.
El programa inclou l’asses-
sorament per part de l’entitat 
igualadina, amb participació 
d’entitats locals especialit-
zades en el sector i l’Asso-
ciació AMAC abans citada, 
que serà l’eix vertebrador a 
la regió tetuaní i que compta 
amb la participació d’escoles 
especialitzades en integració 
de joves (dones i homes) ne-
cessitades de coneixements 
en aquestes noves ocupaci-
ons professionals.

La intervenció 
igualadina, clau en 
l’atorgament d’una 
important injecció 

econòmica per a 
aquesta ciutat del 
nord del Marroc

L’Escola Pia promou una acció en 
favor dels infants en risc d’exclusió

l’empresa de serveis alimenta-
ris Aramark que farà un dona-
tiu a la causa donat que entre 
tots els participants s’ha asso-
lit el repte de fer 5.000 quilò-
metres.
La PIA&GO és “la mostra que 
en mig d’una situació extra-
ordinària com la que estem 
vivint, som capaços d’unir 
esforços pel que és realment 
important: transformar la so-
cietat” diu l’Antoni Burgaya, 
director general de la institu-
ció.
Els recursos econòmics recap-
tats en darreres edicions de la 
PIA&GO han anat destinats 
a diferents projectes educa-
tius que han fet possible que 
infants i joves en risc puguin 
gaudir de les mateixes oportu-

nitats. L’educació en el lleure 
durant l’estiu n’és un exemple, 
però també garantir la conti-
nuïtat formativa de l’alumnat 
en estudis postobligatoris, en-
tre d’altres.
La PIA & GO és un esdeveni-
ment transversal que reuneix 
tota la comunitat d’Escola Pia 
de Catalunya i obert a tothom, 
on aportar un granet de sorra 
a través de l’esport, caminant 
o corrent, a una mateixa cau-
sa. Alumnes, famílies, antics 
alumnes, educadors, volunta-
ris i veïns poden sumar-se a la 
iniciativa, participant de qual-
sevol localitat de Catalunya o, 
en aquesta edició, del món!
També es pot participar fent 
una donació a través del web: 
piaandgo.escolapia.cat.
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REDACCIÓ / LA VEU 

A quest any, donades les 
restriccions pel Covid, 
dijous passat, Rotary 

d’Igualada va organitzar la con-
ferència telemàtica impartida 
per la Dra.  Joima Panisello, 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia 19 d’octubre va 
ser el dia Mundial del 
Càncer de Mama i, un 

any més, l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada s’ha adherit.  
L’objectiu d’aquesta diada és 
sensibilitzar i conscienciar a la 
població de la rellevància de la 
detecció precoç del Càncer de 
Mama. 
És important fer les revisions 
ginecològiques i de les mamo-
grafies de cribratge poblacio-
nal, ara més que mai, donada 
la pandèmia de la COVID 19. 
També es vol donar suport a 
les dones que estan en el pro-
cés diagnòstic, tractament o 
les que ja han superat aquesta 
malaltia.
Durant tot el dia, el personal 
de l’hospital va portar una 
mascareta de color rosa i al 
vespre es va il·luminar de rosa 
la façana de l’Hospital. 
S’han preparat també tres ac-
tivitats més. 
D’una banda, el 28 d’octubre 
a les 15 h. hi haurà una xer-
rada on-line i interactiva amb 
la Dra. Pilar Ribes Llovet, on-
copsicosexòloga de la Unitat 
Funcional Mama de l’Hospital 
Arnau de Vilanova i amb més 
de 20 anys d’experiència en el 

Adhesió de l’Hospital Universitari 
al dia mundial del Càncer de Mama

Nou servei públic 
d’assessorament 
lingüístic a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU 

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 
(CPNL) posa a l’abast 

de totes les empreses i associ-
acions d’empresaris el Servei 
d’Assessorament Lingüístic 
(SAL), amb la finalitat de ga-
rantir la qualitat de les co-
municacions professionals i 
afavorir la progressiva auto-
nomia lingüística dels usuaris. 
Per fer conèixer aquest servei, 
el Consorci engega una cam-
panya de difusió a les xarxes, 
amb un  vídeo promocional  i 
amb les etiquetes #Connecta-
AmbElSAL i #SAL_CPNL.
Aquest servei vol dotar el 
sector empresarial d’eines i 
recursos perquè pugui comu-
nicar de manera eficaç, publi-
car textos de qualitat i redac-
tar amb seguretat. Es tracta 
de facilitar al màxim l’ús del 
català en les comunicacions 
empresarials, com un element 
important de la qualitat inte-
gral del producte que oferei-
xen.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament, en el ple 
municipal de dimarts, 
va aprovar atorgar les 

subvencions que es relacionen 
a continuació a les Ampa’s de 
les escoles, per l’import total 
de 7.500 euros:
Escola Ateneu 825,00 €

Les empreses o associacions 
empresarials de l’Anoia que 
vulguin accedir als serveis del 
SAL s’han d’adreçar al Servei 
Local de Català d’Igualada 
per mitjà de l’adreça  iguala-
da@cpnl.cat.
Professionals altament qua-
lificats revisen els textos amb 
un mètode de revisió propi i 
una atenció personalitzada. 
Aquest servei està sotmès a 
unes condicions d’ús que im-
pliquen certes restriccions, 
com treballs de creació, tre-
balls acadèmics o textos pro-
vinents de centres d’ensenya-
ment.
També s’ofereixen altres ser-
veis de suport, com el  Pla 
d’autonomia lingüística, l’en-
trenament lingüístic per a 
empreses  o les  sessions for-
matives sobre, entre d’altres, 
llenguatge a les xarxes socials 
o llenguatge igualitari.
Segons la Memòria del CPNL, 
l’any 2019 el SAL va atendre 
1.982 usuaris a tot Catalunya, 
un 22 % dels quals procedien 
del sector de l’economia. 

tractament d’aquesta patolo-
gia. Parlarà d’un tema d’inte-
rès i que preocupa a les dones 
que han superat el càncer de 
mama com és la sexualitat. 
Són dones que experimenten 
canvis en el seu cos ja sigui 
per la cirurgia o per les seqüe-
les dels tractaments i per l’apa-
rició de la menopausa induïda 
per la quimioteràpia o agreu-
jada pel tractament endocrí. 
La xerrada es titula Sexe...i 
després del càncer de mama 
què?. Serà, com hem dit, el dia 
28 d’octubre a les 15 h i serà te-
lemàticament. Per tal de poder 
participar en aquesta xerrada 
cal que, qui vulgui participar, 
es posi en contacte a través del 
correu electrònic diamundial-

cancerdemama@csa.cat. Des 
d’aquest correu es donaran les 
instruccions per connectar-se. 
Una altra iniciativa particular 
ha sortit de la Farmàcia Atzet 
d’Igualada. Durant l’octubre, 
vendran mascaretes FFPII i 
braçalets de silicona de color 
rosa i el diners recaptats es do-
naran a l’Hospital Universitari 
d’Igualada per a les dones amb 
càncer de mama. 
I finalment, el Taller de patch 
work d’Anna Ramirez ha 
posta a disposició del centre, 
per poder donar gratuïtament 
a les pacients intervingudes de 
mastectomia, d’unes pròtesis 
provisionals confeccionades 
manualment per voluntàries.   L’Ajuntament lliura 

7.500€ de subvencions a 
les Ampa’s de la ciutatConferència de Rotary en ocasió del 

dia mundial contra la Polio
Emili Vallès 1.000,00 €
Garcia Fossas 420,00 €
Ramon Castelltort 705,00 €
Escola Pia 1.000,00 €
Maristes 1.000,00 €
Institut Mercader 800,00 €
Jesús Maria 450,00 €
Mowgli 1.000,00 €
Dolors Martí i Badia 300,00 €

prou coneguda en l’àmbit sani-
tari local. El profund coneixe-
ment d’aquest tipus de malalti-
es, i l’actualitat del Covid-19 ha 
esperonat als rotaris per seguir 
en la lluita per aconseguir l’era-
dicació de la Polio, que el 24 
d’octubre celebrava el seu Dia 

Mundial. Rotary  ha destinat 
sempre moltes accions per a 
l’erradicació de la Polio al món. 
Quan va començar a fer-ho, 
cada any es registraven 350.000 
casos de  Polio  a 125 països. 
Avui, han aconseguit reduir-los 
en un 99,9% .

-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

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

Arran de la pandèmia 
de la covid-19 i la im-
plantació del teletre-

ball, moltes famílies s’han re-
plantejat marxar de les ciutats 
per anar a viure als pobles. De 
fet, fa temps que molts ajun-
taments ofereixen habitat-
ges i serveis de tot tipus per 
intentar atreure gent i frenar 
el despoblament. Des de fa 
menys de dos mesos, però, un 
compte de Twitter particu-
lar intenta vehicular totes les 
ofertes i demandes que hi ha 
arreu del país. Des de la seva 
posada en marxa, ja compta 
amb més de 13.000 seguidors.
El seu impulsor és Ton Lloret, 
un jove que viu amb la seva 
família a Clariana, un nucli 
de població que pertany a Ar-
gençola, on a l’hivern tan sols 
hi ha tres cases habitades. En 
declaracions a l’ACN, Lloret 
apunta que ha viscut el procés 
de despoblament “en primera 
persona” i assegura que “des-
prés d’anar veient les crides 
puntuals que es feien des de 
diferents municipis, vaig pen-
sar que seria una bona idea 
aplegar totes aquestes crides 
en un únic compte de Twit-
ter perquè la gent ho tingui a 
l’abast”.
De fet, Lloret explica que ha 
estat una “bogeria” la bona 

acollida que ha tingut la ini-
ciativa i alguna de les cri-
des que s’han fet a través del 
compte de Twitter com, per 
exemple, la de Josa i Tuixent 
(Alt Urgell), que ha rebut més 
d’un centenar de sol·licituds 
de persones i famílies inte-
ressades per anar-hi a viure. 
Lloret constata que la covid 
“ha accentuat l’interès de la 
gent pels pobles” perquè han 
vist que “la vida al poble pot 
ser més relaxada i tranquil·la” 
que a la ciutat.

L’accés a l’habitatge, un pro-
blema als pobles petits

Moltes de les famílies que han 
decidit abandonar la ciutat 
per establir-se a un poble pe-
tit es troben amb un proble-
ma inesperat: les dificultats 
per trobar un habitatge. El 
president de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya, 
Mario Urrea, considera que 
cal fer una “tasca pedagògi-
ca” important entre els veïns 
dels municipis petits perquè 
“molts propietaris encara es 
mostren escèptics a llogar per 
por a no cobrar o a que els hi 
destrueixin l’habitatge”. Tam-
bé hi ha un parc immobiliari 
abundant de cases en estat ru-

ïnós o que no han tingut cap 
manteniment durant anys: 
“hem d’explicar a aquests pro-
pietaris que un edifici en mal 
estat té molt poc valor”.
De la mateixa opinió és Gu-
mersind Parcerisas, alcalde 
d’Argençola. La primera crida 
que va fer ‘Repoblem’ va ser 
precisament en aquest muni-
cipi de l’Anoia i el batlle expli-
ca que “vam tenir una allau de 
demandes de gent interessada 
en venir, però que no vam po-
der cobrir”. Parcerisas relata 
que tenen molt poca oferta de 
lloguer i venda i la que hi ha 
“està a preus desorbitats”. Per 

La pandèmia, una oportunitat per al repoblament 
dels micropobles

això, creu que seria interes-
sant que la Generalitat “ens 
facilités els tràmits urbanís-
tics perquè poguéssim posar 
a disposició de la gent inte-
ressada els habitatges buits”.

“No volem que el poble es 
converteixi en un pessebre, 
sinó que volem gent que creï 
comunitat”
Des de l’Associació de Micro-
pobles també alerten que, en 
alguns casos, els processos 
d’empadronament als pobles 
han estat “una mica interes-
sats”. Urrea explica que han 
detectat gent amb segones 
residències que s’han empa-
dronat al poble “només per-
què, en cas d’un segon confi-
nament, s’hi puguin desplaçar 
sense problemes”. Això, ha 
dit, no és el que busquen: “No 
volem que els pobles es con-
verteixin en pessebres, bus-
quem que els pobles s’omplin 
de vida i que la gent que vin-
gui busqui fer comunitat”.
De fet, Urrea creu que la 
gent que decideix marxar de 
la ciutat ha de ser conscient 
que “al poble no hi trobaran 
aparadors de botigues, i que a 
partir de les sis de la tarda no 
trobaran a ningú passejant”. 
Ara bé, ha dit, al poble sí que 
“respiraran pau i tranquil·li-
tat” i “tindran la natura a cos-
tat de casa”.

S’estrena al 33 el documental “Viure de l’aire. El primer 
aerogenerador cooperatiu del sud d’Europa, a l’Alta Anoia”
PUJALT / LA VEU 

Dilluns 2 de novembre, 
al 33 de Televisió de 
Catalunya, a les 22.10, 

s’estrena el documental “El pri-
mer aerogenerador cooperatiu 
del sud d’Europa, a l’Alta Ano-
ia”, de Pep Puig i Dirk Nagel, 
produït per Eolpop.
Més de 600 famílies i entitats 
van fer realitat, el 2018, un 
aerogenerador de propietat 
comunitària a Pujalt, a l’Alta 
Anoia. Un projecte amb su-
port d’entitats com Som Ener-
gia, el Col·legi d’Ambientò-
legs, Caixa d’Enginyers, Albet 

i Noya, Greenpeace, Ecoser-
veis i Lasal del Varador, entre 
d’altres.
“Viure de l’aire” mostra el pro-
cés que ho ha fet possible i el 
potencial de la ciutadania per 
produir energia neta.
El documental vol inspirar 
municipis i comunitats perquè 
desenvolupin el seu propi pro-
jecte de renovables.
L’aerogenerador és capaç de 
generar electricitat neta sufici-
ent com per proveir uns 1.600 
llars i evitar l’emissió de 1.520 
tones de CO2 a l’any: equi-
valent a les emissions anuals 
d’uns 520 cotxes.
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ÒDENA / LA VEU 

Des de l’ajuntament 
d’Òdena amb el su-
port del Consell Co-

marcal de l’Anoia s’impulsa el 
projecte “esTIC+aprop” que 
té com a finalitat formar en 
noves tecnologies a les perso-
nes majors de 65 anys amb in-
terès per aprendre a utilitzar 
el mòbil o la tauleta i tots els 
seus usos com; fer videotru-
cades a familiars i amistats, 
demanar hora al metge, fer 
compres, cercar informació, 
participar en tallers i cursos 
virtuals, etc.
El projecte té una primera 
fase en la qual una tècnica 
de l’Ajuntament contactarà 
telefònicament amb totes les 
persones majors de 65 anys 
del municipi per realitzar una 
petita enquesta i conèixer 
si es disposa de telèfon mò-
bil, l’ús que se’n fa, el que els 
agradaria fer i les necessitats. 
La segona fase serà quan vo-
luntaris, prèviament formats 
i acreditats, es trobaran amb 

les persones grans interessa-
des a aprendre a utilitzar el 
seu telèfon mòbil o tauleta.
La regidora de servei a les 
persones, Alba Gallardo, ex-
plica que aquest projecte és 
molt ben rebut i més en el 
moment que arriba, ja que 
entre altres pot donar respos-
ta al sentiment d’aïllament 
no desitjat i agreujat per la 
COVID-19 i alhora fomentar 

esTIC+aprop, nou projecte per 
apropar l’ús de les TIC a la gent gran

ÒDENA / LA VEU 

El punt es va tractar en 
un ple extraordinari i 
va rebre els vots a fa-

vor del govern de Fem Òde-
na i en contra d’Òdena Pro-
grés i Òdena a Fons
Òdena mantindrà per al 
2021 les Ordenances Fiscals 
d’enguany. Així es va tractar 
en el Ple extraordinari del 
dijous 22 d’octubre. El punt 
va rebre els vots a favor de 
l’equip de govern de Fem 
Òdena i en contra dels dos 
grups municipals de l’oposi-
ció, Òdena Progrés i Òdena 

a Fons. Aquest resultat fa que 
es mantinguin les ordenan-
ces tal i com es van aprovar 
el 2020, proposta que ja feia 
el govern.  
Amb el manteniment dels 
impostos i les taxes, i davant 
la greu crisi econòmica que 
estem patint, l’Ajuntament 
conté doncs la pressió fiscal 
sobre la ciutadania.
Un cop fet el tràmit de de-
finir les ordenances fiscals, 
l’equip de govern segueix 
treballant en una proposta 
de pressupostos municipals 
2021, a consensuar amb la 
resta de grups del consistori.

Òdena manté per al 2021 
les Ordenances Fiscals

la cohesió social amb la me-
todologia intergeneracional 
amb la xarxa de voluntariat. 
En aquest sentit, l’ajuntament 
d’Òdena fa una crida a tot-
hom qui vulgui participar, 
ser voluntari, contactin amb 
l’àrea de serveis a les persones 
de l’Ajuntament. Prèviament 
rebran una formació i se se-
guirà en tot moment les reco-
manacions sanitàries.

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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MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va te-
nir lloc a la Sala Au-
ditori Mont-Àgora 

la cinquena edició de la Gala 
de l’Esport, celebrada en-
guany amb aforament reduït 
a menys del 25 per cent. Poc 
menys de 100 persones en 
una sala amb capacitat per 
a 422 van ser presents en un 
certamen que va complir les 
més estrictes mesures sanità-
ries i de seguretat per la pan-
dèmia de la Covid-19.
L’activitat va ser presentada 
per Yannick Ramis i Maria 
Berenguer. Per primer cop, i 
tenint en compte les restricci-
ons d’aforament, es va poder 
veure en “streaming” a través 
de la pàgina web municipal i 
del Facebook de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui.
Una de les novetats d’aquesta 
gala va ser que no hi va ha-
ver actuacions en directe a 
l’escenari, com a mesura de 
prevenció contra la Covid-19. 
Tampoc es va lliurar el tradi-
cional reconeixement als tres 
millors esportistes del muni-
cipi, donat que la pandèmia 
ha condicionat la pràctica 
esportiva i no es podia valo-
rar amb equitat a tots els es-
portistes per igual (tenint en 
compte que alguns ni tan sols 
han pogut competir o finalit-
zar les competicions durant 
aquest 2020). 
La gala va començar amb la 
presentació per part la re-
gidora d’Esports de Mont-
bui, Isabel Guerrero, qui va 
agrair a l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez la decisió de poder 
celebrar la Gala de l’Esport 
amb les màximes mesures de 
seguretat. Guerrero va remar-
car que “durant aquest any 
vam arribar a tenir instal·la-
cions tancades, vam trobar a 
faltar l’esport, però en aquells 
moments difícils l’esport de 
Montbui va voler ser solidari 
amb qui més ho necessitava. 
Ho vau fer i ho tornarem a 

fer. Recolzarem iniciatives 
solidàries com la campanya 
“Jo estic amb Montbui, i col-
laboro”. 
Seguidament Coral Váz-
quez, regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Solidaritat 
i Salut Pública de l’Ajunta-
ment montbuienc va lliurar 
els guardons als finalistes es-
colars, que van ser Xènia Ce-
brián i Jorge Pulido (AMPA 
Escola Garcia Lorca), Iker 
Alejandro Pérez (AMPA Es-
cola Antoni Gaudí), Jan Vives 
i Lara Llobet (AMPA Mont-
bou), Alejandro Martínez i 
Iveth López (AEE Institut 
Montbui).
Tot seguit el regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç, 
Turisme, Ocupació i Segure-
tat Ciutadana, Jordi Bòria va 
fer el lliurament dels premis 
als finalistes d’entitat forània, 
que van ser la campiona mun-
dial de curses de muntanya 
Sheila Avilés, els futbolistes 
Pedro Calvo, Bernat Benito i 
Oriol Martí, la jugadora del 
CF Igualada Anna Bernadí, 
i els joves jugadors d’esquaix 
Nacho Fajardo i Montse Fa-
jardo.
La regidora de Cultura, Festes 
i Gent Gran de l’Ajuntament 
montbuienc Sara Bergantiño 
va ser l’encarregada de lliu-
rar els trofeus als finalistes 

d’entitats, que van ser: Lídia 
Pulido i Ainhoa Mena (Club 
Futbol Sala Montbui), Adam 
Castaño i equip cadet “B” 
(UD San Mauro), Alba Gar-
cía i Iu Casamitjana (Club 
Tennis Montbui), José Orte-
go (Club Tennis Taula Mont-
bui), José Antonio Fernández 
i Josep Pons (Club d’Escacs 
Montbui), Lia de la Torre i 
Tania Gabarri (Club Esportiu 
Montbui), Ariadna Busqué 
i Ivet Luque (Hoquei Club 
Montbui), Ismael Garranc-
ho (Club Petanca Montbui), 
Genís Forns i Marc Piquer 
(Moto Club Montbui), Ana 
Espinar i Lucía Giménez 
(Club Handbol Montbui), 
Aleix Rodríguez i Sergi Gar-
cia (Club Futbol Montbui) i 
també es va lliurar un reco-
neixement a l’equip femení de 
bàsquet de l’AB Mares Mont-
bou i a l’equip de tennis Més 
30 del Club d’Esports Les 
Moreres.
A continuació es van lliurar 
les mencions especials, a càr-
rec de la regidora d’Esports 
Isabel Guerrero. Es va reco-
nèixer d’entrada a l’acadèmia 
Top Tennis per la tasca de 
formació i de preparació de 
jugadores per a competici-
ons internacionals de tennis. 
També es va lliurar una men-
ció especial a l’equip sènior 

masculí de l’Hoquei Club 
Montbui, campió de lliga de 
Segona Catalana. Tammateix 
es va lliurar una menció al 
mèrit esportiu a l’AMPA de 
l’Escola García Lorca, per la 
seva tasca d’organització del 
27è Cros Garcia Lorca. Es 
va lliurar una menció de re-
coneixement com a llegenda 
de l’esport montbuienc a José 
Antonio González Cobacho, 
l’únic esportista montbuienc 
que ha estat olímpic. I també 
es va homenatjar a Josep Pa-
lacios, per la seva tasca d’im-
pulsor de l’esport escolar a 
l’AMPA García Lorca.
Un dels moments més emo-
tius va ser el lliurament del 
premi Fair Play, en reconei-
xement a aquelles persones 
i entitats que tenen un com-
portament exemplar dintre 
del món de l’esport, i en su-
port de la comunitat. Aquest 
premi va ser compartit per 
Salvador Morodo i Mari Car-
men Quijano (“Artesanas 
de Corazón”), José Antonio 
González Cobacho (Mont-
aQua), Manuel Román (Ho-
quei Club Montbui) i el tèc-
nic esportiu Lluís Atienza. 
La regidora d’Esports Isabel 
Guerrero va ser l’encarrega-
da de donar els guardons, en 
l’únic lliurament de premis 
conjunt de la gala.

Cal remarcar que durant la 
gala es van poder visionar 
diferents projeccions sobre 
l’esport montbuienc i sobre 
la història de les entitats es-
portives del municipi. També 
es van projectar una actuació 
del grup de ball del Club Es-
portiu Montbui i una altra del 
grup de ball d’Iveth Camus 
(Mont-aQua), realitzades a 
l’edició de 2019.
En aquesta edició no hi va 
haver cerimònia de guanya-
dors per categories, la qual 
va ser substituïda per un re-
coneixement a les entitats del 
municipi i un repàs a la seva 
història i a les juntes funda-
dores. L’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez va lliurar els guardons 
als representants de les en-
titats esportives que es tro-
ben en actiu en el municipi, 
i que van rebre els guardons 
en ordre d’antiguitat: Club 
de Futbol Montbui (1929), 
Club Escacs Montbui (1946), 
Unió Esportiva Sant Maure 
(1964), Club d’Esports Les 
Moreres (1987), Club Petanca 
Montbui (1990), Club Tennis 
Montbui (1994), Hoquei Club 
Montbui (1998), Club Tennis 
Taula Montbui (1999), Club 
Futbol Sala Montbui (1999), 
Moto Club Montbui (2001), 
Club Esportiu Montbui 
(2004), Club Handbol Mont-
bui (2006) i Associació Bàs-
quet Mares Montbou (2008).
Per tancar l’acte, l’alcalde 
montbuienc Jesús Miguel 
Juárez va traslladar el condol 
a les famílies que han perdut 
algun ésser estimat, i va voler 
agrair la tasca la regidora d’Es-
ports Isabel Guerrero per la 
realització d’una Gala exem-
plar. El Batlle montbuienc 
també va tenir paraules de 
reconeixement per a “totes les 
persones que decidiu oferir 
lliurement el vostre temps i 
dedicar-vos a pensar sempre 
en els altres”. Juárez va llen-
çar també un missatge a les 
entitats del municipi,  convi-
dant-les “a continuar amb el 
vostre esforç i dedicació”. 

Montbui va homenatjar el seus esportistes en una gala 
de l’esport adaptada a tots els protocols sanitaris

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des de la regidoria de la 
Gent Gran de l’Ajun-
tament de Vilanova 

del Camí, i emmarcat en el 
projecte de “Treball als barris”, 
s’ha contractat una persona 
amb un Pla d’Ocupació amb 
l’objectiu de dinamitzar les 
persones grans més vulnera-
bles als seus propis domicilis. 
El servei s’adreça especialment 
a les que viuen soles, disposen 
de pocs recursos, tenen mobi-
litat reduïda o pateixen algun 
tipus de minusvalia.
A través d’aquest projecte es 
pretén conèixer les necessi-
tats i les demandes reals de les 
persones grans. La voluntat és 
atendre de manera individua-
litzada a aquestes persones a 
casa seva, fer-hi activitats de 
suport personal, d’estimulació 

cognitiva i de manteniment de 
les capacitats personals.
El servei està pensat sobretot 
per a les persones que no po-
den desplaçar-se al Casal de 
la Gent Gran, que està tancat 
com a mesura preventiva, i on 
habitualment es porta a terme 
el Taller de la memòria o les 
activitats d’exercici físic.
Les persones grans que esti-
guin interessades en l’activitat, 
poden trucar a Serveis Soci-
als, al 938054411 extensió 2, 
de dilluns a divendres de 9:00 
a 14:00 h,  per tal que es pugui 
organitzar una primera entre-
vista.
Aquesta setmana la dinamit-
zadora ja ha començat a fer 
visites a les persones majors 
de 65 anys del municipi, a qui 
els fa una petita enquesta per 
detectar possibles mancances 
i necessitats a cobrir. 

Vilanova del Camí enceta un 
projecte de dinamització de les 
persones grans més vulnerables 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí va oferir 
un homenatge a la Co-

munitat Educativa. L’acte, em-
marcat en la quarta edició de la 
Festa de l’Educació, va aplegar 
una seixantena de persones, la 
majoria vinculades als centres 
educatius del municipi. Emili 
Duró va ser l’encarregat de tan-
car aquesta jornada, “atípica i 
excepcional” amb una xerrada 
motivacional que no va dece-
bre ningú.
La regidora d’Educació Eva 
Vadillo va introduir l’acte de 
reconeixement a la Comunitat 
Educativa amb una interven-
ció on va posar de relleu la im-
portància de treballar en equip 
per superar les adversitats.  La 
regidora va agrair a tots i totes 
la dedicació i l’esforç que han 
realitzat durant els darrers me-
sos.
En el mateix sentit es va pro-

nunciar l’alcaldessa Noemí 
Trucharte, qui va aprofitar 
per fer balanç des que el 12 de 
març es va decretar el tanca-
ment perimetral de la Conca 
d’Òdena. Un fet que ha tingut 
un impacte important al terri-
tori i també als centres d’ense-
nyament. 
L’acte va continuar amb el lliu-
rament d’unes plaques com-
memoratives als directors 
dels centres d’ensenyament on 
l’Ajuntament els agraeix “l’es-
forç, la dedicació i el treball 
minuciós i de coordinació que 
han fet en el marc del confina-
ment i que  continuen fent du-
rant aquest curs 2020-2021”.
Així mateix es van lliurar uns 
records a tres docents que 
s’han jubilat durant aquest curs 
escolar: Maria Josefa Susana 
Benedí García i Maria Isabel 
Gardeta Benabarre, de l’Esco-
la Joan Maragall i MªCarmen 
Bermejo Casas, de l’Institut Pla 
de les Moreres.

Emotiu i motivador homenatge 
a la Comunitat Educativa

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els agents cívics informaran a 
peu de carrer a la ciutadania, 
tot passejant-se pel municipi. 
Durant aquesta primera fase de 
la campanya informaran sobre 
el cens d’ADN que vol elaborar 
l’Ajuntament vilanoví i també 
sobre les obligacions bàsiques 
dels propietaris de gossos. 
Aquestes passen per xipar i 
censar els animals de compa-
nyia, un tràmit completament 
gratuït que es pot fer trucant a 
l’àrea de Sanitat i que permet 
fer el seguiment sanitari de 
l’animal o trobar-lo en cas de 
pèrdua. 
També és obligatori portar-los 
lligats, tant a la via pública com 
al Parc Fluvial, i amb morrió si 
són de raça potencialment pe-
rillosa, que han de disposar de 
llicència. 
Una altra de les obligacions 
bàsiques és mantenir l’es-
pai públic net d’excrements i 
orins. Els propietaris han de 
recollir les femtes dels gossos, 
tant del carrer com dels pi-
picans, i diluir els orins amb 
una dissolució d’aigua i vina-
gre. Mentre duri la campanya, 
l’Ajuntament regalarà una 
ampolla plegable per facilitar 
la neteja dels orins. Es podrà 
recollir a les dues clíniques ve-
terinàries vilanovines: Vilavet 
o ADN Veterinari. 

Dos agents cívics 
s’incorporen a la 
campanya “Per una 
vila neta”

Piera  Ref. 20.052   255.000€Vilanova del Camí  Ref. 20.044  145.000€

Igualada  Ref. 20.027   460.000€Castellbell i el Vilar   Ref. 20.007  217.000€

621 24 97 19
@cigimmboliaria

www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

Tenim la clau
 de casa teva!

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’aprovació de les or-
denances fiscals per 
a l’any vinent suposa 

també la inclusió de noves 
bonificacions destinades a 
estimular les contractacions 
indefinides, la sostenibilitat i 
l’accessibilitat
Davant dels efectes socials 
i econòmics derivats de la 
pandèmia, l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt ha apro-
vat les seves ordenances fis-
cals per l’any vinent establint 
una congelació de les taxes i 
impostos en el seu conjunt 
que permeti donar suport 
a les economies familiars. 
De fet, la principal modifi-
cació en els gravàmens que 
s’apliquen als impostos és la 
rebaixa del tipus impositiu 
de l’Impost sobre l’Incre-
ment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (II-
VTNU), la coneguda com a 
plusvàlua, que passa del 28,8 
% al 22,5 %.
Més enllà d’aquesta voluntat 
de no incrementar la pressió 
fiscal sobre el conjunt de la 
ciutadania, el consistori ha 
apostat també per incremen-
tar les bonificacions a les 
quals es poden acollir els ve-
ïns i veïnes. Aquestes rebai-
xes en impostos i taxes tenen 
l’objectiu d’estimular les con-
tractacions indefinides de 
treballadors, en un moment 
especialment complicat per 
a l’ocupació; l’ús d’energies 
renovables i facilitar els des-
plaçaments de les persones 
amb problemes de mobilitat.
Així, l’Impost sobre Bens 
Immobles (IBI), suma una 
bonificació del 50 % durant 3 

anys per a aquelles persones 
que incorporin als seus habi-
tatges sistemes per a l’aprofi-
tament de l’energia fotovol-
taica o tèrmica. En aquesta 
mateixa línia, l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecàni-
ca (IVTM) es modifica per 
tal d’incrementar la bonifi-
cació per als vehicles total-
ment elèctrics fins al 75 %, 
mentre que la resta de vehi-
cles que utilitzen tecnologies 
que redueixen les emissions 
de gasos contaminants es 
mantenen en el 50 %.
La variació inclosa per la 
seva banda en l’ordenança 
relativa a l’Impost sobre Ac-
tivitats Econòmiques (IAE) 
ofereix una baixada del 20 
% del mateix per a aquelles 
empreses del municipi que 
incrementin en un 10 % la 
seva plantilla amb contractes 
indefinits. 
Les principals novetats en les 
ordenances fiscals inclouen, 
finalment, un benefici fiscal 
en la taxa de guals per a les 
persones amb mobilitat re-
duïda per tal de facilitar els 
seus desplaçaments.
Amb la voluntat d’assolir el 
major grau de consens al vol-
tant de la situació de les ta-
xes i els impostos municipals 
i en el marc de les diferents 
polítiques de transparència 
i participació que desenvo-
lupa, el govern municipal de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt establia la creació 
d’una comissió municipal 
per a les ordenances fiscals 
de la qual han pres part els 
quatre grups amb represen-
tació municipal, i que tindrà 
continuïtat per treballar so-
bre la resta d’ordenances.

L’Ajuntament de la Pobla 
congela impostos i taxes

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’ajuntament de la Po-
bla de Claramunt de-
núncia el mal us de la 

deixalleria municipal en els 
últims mesos. En els darrers 
15 dies l’ajuntament ha impo-
sat sancions per mal ús de la 
deixalleria. 
La regidora de Medi Ambi-
ent, Berta Pons, exposa que 
les sancions s’han tramitat 
per fer abocaments a la porta 
de la deixalleria o per fer un 
ús inadequat d’aquesta. La 
regidora ha subratllat que el 
50% de les multes correspo-
nen a titulars que resideixen 
fora del municipi. 
D’altra banda, la regidora 
anuncia que: “en pocs dies la 
deixalleria municipal dispo-
sarà de control de videovigi-
lància per la millora de la ges-
tió per part de l’Ajuntament i 
que aquesta serà una eina útil 
per identificar les empreses i 
particulars que realitzen els 
abocaments”. 
L’alcalde de la Pobla de Clara-

munt, Antoni Mabras, con-
sidera que la situació és in-
sostenible: “el cost que està 
assumint el municipi per la 
gestió dels residus abocats in-
discriminadament a la porta 
de la deixalleria ja ha superat 
els 30.000€ per aquest 2020, 
a part de l’impacte visual i 
mediambiental d’aquestes ac-
tuacions que afectes als veïns 
i veïnes de la Pobla”. Davant 
d’aquests fets l’alcalde avisa 
que aquests actes incívics se-
ran també denunciats a partir 

Instal·lació de càmeres a la deixalleria 
i sancions pels abocaments il·legals

d’ara a Mossos d’Esquadra: 
“presentarem totes les de-
núncies que siguin necessàri-
es i hi adjuntarem els costos 
que ha hagut de suportar el 
municipi per aconseguir que 
els responsables ho acabin 
pagant”. 
Des de l’Ajuntament es fa una 
crida a la responsabilitat per-
sonal i a la necessitat de l’es-
forç de tots per reduir els resi-
dus i separar-los degudament 
per minimitzar  la nostra pet-
jada ecològica.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria d’Ensenya-
ment de la Pobla de 
Claramunt ha fet una 

cessió de material informà-
tic, adquirit per l’Ajunta-
ment, a l’Escola Maria Borés 
d’Educació Infantil i Primà-
ria.
Es tracta d’onze webcams i 
cinc tauletes tàctils que do-

naran un suport a la comu-
nitat educativa. Les webcams 
es destinaran una a cada 
classe de l’escola, d’aquesta 

Cessió de material informàtic de 
l’Ajuntament al CEIP Maria Borés

manera serà possible poder 
fer classes en línia de més 
qualitat, quan l’excepcionali-
tat del moment ho faci obli-
gatori.
La Covid-19 ha obligat a 
canviar molt ràpidament els 
espais d’aprenentatge. S’ha 
vist ben clarament que l’edu-
cació en línia exigeix ampliar 
els equipaments tecnològics. 
Aquest curs escolar ha exigit 
al professorat un gran esforç 
d’adaptació, i sense el refor-
çament de dispositius infor-
màtics és impossible assegu-
rar bons resultats.
 És en aquest aspecte que 
l’Ajuntament ha gestionat 
aquesta col·laboració per tal 
de millorar els recursos digi-
tals de l’escola

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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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Sant Martí de Tous no 
podrà celebrar enguany 
la Festa Major, prevista 

pels caps de setmana del 7, 8 
i 14 i 15 de novembre. L’Ajun-
tament i la Comissió 50Tous, 
organitzadora de la Festa 
Major, han pres la decisió de 
suspendre-la davant l’agreu-
jament de la situació sanitària 
a Catalunya degut a la pandè-
mia de la Covid-19 i les me-
sures de restricció anuncia-
des pel departament de Salut.
El primer tinent d’alcaldia i 
regidor de Cultura i Festes, 
Pau Mir, explica que “tot i que 

encara queden uns dies per la 
Festa Major de Tous, totes les 
informacions ens indiquen 
que les restriccions s’allarga-
ran i la prioritat és aturar els 
contagis”. Així doncs, s’anul-
la el programa de Festa Ma-
jor i els actes populars com el 
Ball de Faixes, les Sardanes i 
el correfoc queden suspesos, 
un fet gairebé inèdit que re-
flecteix la excepcionalitat del 
moment actual.
El consistori touenc i la Co-
missió 50Tous deixen la porta 
oberta a reprogramar alguns 
dels espectacles i actes cultu-
rals previstos quan la situació 
sanitària sigui més favorable.

Tous suspèn la Festa 
Major davant situació 
sanitària a Catalunya

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La Brigada municipal ha 
realitzat tasques de ne-
teja i de millora en la 

jardineria de les instal·laci-
ons del cementiri municipal 
per tal de preparar el dia de 
Tots Sants. Alhora s’ha apro-
fitat per fer algunes millores 
com és la col·locació d’unes 
baranes d’acer inoxidable per 
facilitar l’accessibilitat.
L’Ajuntament també ha pre-
parat l’equipament per poder 
garantir la celebració de Tots 
Sants de forma segura. Així 
ha instal·lat un dispensador 
de gel hidroalcohòlic, ha se-
nyalitzat els recorreguts i ha 
posat cartells per recordar 
les mesures. En aquest sentit, 
l’Ajuntament recomana als 
familiars que visitin els ce-
mentiris els dies anteriors o 
posteriors a l’1 de novembre, 
en la mesura del possible, 
amb l’objectiu d’evitar aglo-

meracions. 
En el marc de la festivitat, i en 
record dels difunts, el dia 1 de 
novembre, al mateix cementi-
ri s’oferirà música per al repòs 
amb el duo de violí o violoncel 

Vallbona realitza millores al cementiri 
abans del dia de Tots Sants

amb Laia Pàmies i Francesc 
Badia. Serà d’11, 15 a 12,15h.
Tant el dia de Tots Sants com 
la resta de l’any, el cementiri 
s’obre de les 9 del matí a les 8 
del vespre.

CARME / LA VEU 

Aquest passat dissabte, 
una quinzena de vo-
luntàries i voluntaris 

van recollir una quantitat in-
gent de residus al voltant de 
la Riera de Carme.
Es va trobar de tot... plàstics 
diversos, ampolles, sabates, 
matalassos, lavabos i inclús 
una pastera. Coses molt sor-

prenents i que deixen palès 
que, malgrat tenir un en-
torn idíl·lic, vivim colgats de 
porqueria i que si no tenim 
cura del territori i dels espais 
naturals que el conformen, 
s’anirà degradant a marxes 
forçades.
Es programaran més neteges 
al llarg dels propers mesos, 
donat que encara queda mol-
ta feina per fer.

Jornada de neteja de la 
Riera de Carme

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els departaments d’Ac-
ció Social i Urbanisme 
de l’Ajuntament dels 

Hostalets de Pierola treba-
llen conjuntament en el marc 
del «Programa d’Arranjament 
d’Habitatges» de la Diputació 
de Barcelona. Un programa 
que dona suport econòmic 
especialment destinat a perso-
nes grans o amb algun grau de 
discapacitat.
Aquest programa té la finali-

tat de promoure l’autonomia 
personal i millorar la qualitat 
de vida al domicili de les per-
sones grans i de les persones 
amb minusvalidesa, per a ga-
rantir les condicions d’acces-
sibilitat, seguretat, higiene, 
habitabilitat i eficiència ener-
gètica mínimes dels habitatges 
objecte de les intervencions.
La Diputació de Barcelona 
dona suport econòmic als mu-
nicipis per a la realització de 
petites reformes d’adaptació 
funcional i per a la instal·lació 

Als Hostalets de Pierola, ajudes per fer 
reformes a casa

d’ajudes tècniques als habi-
tatges. 
La persona interessada, o bé 
els seus familiars, cal que de-
manin hora amb la Treballa-
dora Social trucant a l’ajun-
tament en horari d’oficina o 
adreçant-se a recepció.
Aquest any el termini de pre-
sentació de les sol·licituds 
s’ha allargat, a conseqüència 
de la pandèmia, fins al 20 de 
novembre (inclòs). Les obres 
s’executaran abans del 31 de 
març de 2021.

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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CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Ca-
pellades ha establert 
que entre setmana s’hi 

podrà accedir dins l’hora-
ri habitual, d’11 del matí a 
7 de la tarda. Durant el cap 
de setmana s’obrirà abans, a 
les 9 del matí, per donar més 
hores per repartir les visites.
Dissabte i diumenge, els usu-
aris es trobaran a l’entrada 
una persona encarregada de 
controlar l’aforament dins 
el recinte. És obligatori ac-
cedir-hi amb mascareta i es 
recomana fer servir el gel 
hidroalcohòlic i mantenir la 
distància social a un metre 
i mig, excepte en el grup de 
convivència. Per tal d’afavo-
rir la mobilitat es demana 
limitar al màxim el temps 
d’estada. L’Ajuntament de 
Capellades posa a disposi-
ció dels usuaris dues escales 
per tal de facilitar l’accés als 
nínxols més alts. Enguany, 
durant el cap de setmana hi 
haurà dues persones que aju-

daran a les persones a posar 
les flors i netejar els nínxols 
de dalt, per evitar compartir 
l’escala.
L’Alcalde Salvador Vives ex-
plica com “aquest 2020 és un 
any diferent i la celebració 
de Tots Sants també es veurà 
afectada per aquesta situació 
especial. L’accés al Cementiri 
no es podrà fer de la manera 
habitual, per evitar al màxim 
la propagació del virus. Cal 
recordar que aquests són uns 
dies excepcionals i a Cape-
llades estem amb una taxa de 
risc alt. Cal que tots siguem 
curosos i evitem al màxim el 
contacte amb persones que 
no siguin les del nostre grup 
de convivència habitual”.
La limitació en l’aforament 
farà que es reguli l’accés al 
Cementiri en cotxe, donant 
pas només quan hi hagi el 
nombre de vehicles permès.
Aquest any la situació tam-
poc permet que es pugui 
oferir el servei de transport 
al Cementiri que de manera 
voluntària feia Taxi Neus.

La celebració de Tots 
Sants també es veu 
afectada per la Covid-19

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades va encarregar a la 
Diputació de Barcelona 

un estudi sobre les radiacions 
que podria emetre l’antena 
de telefonia situada al carrer 
Sant Francesc, número 74, 
arran de la inquietud mani-
festada per un grup de veïns 
proper a l’antena.
L’objecte de l’estudi és deter-
minar si els valors mesurats 
del camp elèctric en l’entorn 
de la ubicació de l’antena del 
carrer Sant Francesc núm. 74, 
superen o s’acosten als valors 
màxims marcats per la nor-
mativa vigent, per a valorar 
els efectes dels camps electro-
magnètics sobre la salut. Les 
diferents medicions es van fer 

el mes de juny, des de varis 
espais del veïnat.
En aquest informe es con-
clou que “totes les mesures 

L’Ajuntament de Capellades rep un 
estudi sobre l’impacte dels camps 
electromagnètics

efectuades estan per sota del 
nivells de referència que mar-
ca el Reial Decret 1066/2001 
de l’Estat, pel qual s’aprova el 
Reglament que estableix les 
condicions de protecció del 
domini públic radioelèctric, 
restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària davant les 
emissions radioelèctriques”.
Després d’aquest estudi, el 
regidor de noves tecnologi-
es, Jaume Solé, explica com 
“agraïm l’aportació de la Di-
putació i de l’enginyera mu-
nicipal que amb el seu estudi 
i treball han permès mostrar 
dades objectives per a la tran-
quil·litat dels veïns. Cal afe-
gir que si algú vol consultar 
aquest estudi, podrà fer-ho a 
les oficines municipals”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies una unitat 
mòbil de control està 
analitzant la qualitat 

de l’aire a Capellades, ubicada 
a la plaça Catalunya.
L’Ajuntament de Capellades ha 
encarregat aquest estudi de la 
contaminació atmosfèrica a la 
Diputació de Barcelona, qui 
ja va efectuar el darrer, l’any 
2010.
Durant les properes setmanes 
es podrà veure a la plaça Ca-
talunya la UM2 de la Diputa-
ció de Barcelona. Aquesta és 

una estació automàtica, que 
dóna en temps real els nivells 
de contaminants atmosfèrics i 
els paràmetres meteorològics 
de la zona. Els contaminants 
que analitza són: partícules en 
suspensió PM10 (amb capta-
ció automàtica i manual), ozó, 
òxids de nitrogen i els paràme-
tres meteorològics: velocitat i 
direcció del vent, temperatura, 
humitat, pressió, radiació solar 
i pluja. La UM2 també disposa 
d’un analitzador BTEX (benzè, 
toluè, etilbenzè i xilè) per cro-
matografia de gasos.
Tal com destaca l’alcalde, Sal-

vador Vives, “Capellades no 
disposa d’estació fixa de me-
sura de contaminants atmos-
fèrics i per això des de l’Ajun-
tament hem encarregat aquest 
estudi, ja que l’últim era de 
l’any 2010. 
Un cop finalitzi aquest estu-
di amb les dades mesurades i 
ens facin arribar les conclusi-
ons, elaborarem un compara-
tiu amb les dades de l’anterior 
informe.  Informarem a totes 
les veïnes i veïns d’aquestes 
conclusions i posarem aquest 
estudi a disposició de qui li 
pugui interessar”. 

Capellades, analitza la qualitat de l’aire 
per actualitzar l’estudi de contaminació

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres els 
nens i nenes de Cape-
llades podran gaudir 

d’una nova edició de la po-
pular festa de la Castanyada, 
adaptada a l’actual situació.
Dissabte, serà el torn dels jo-
ves amb cinema i un sorteig.
La Castanyada divendres a les 
6 al Teatre La Lliga portarà 
a Capellades THE INCRE-
DIBLE BOX, un espectacle 
esbojarrat que farà riure els 

més petits... i els seus acompa-
nyants. És un dels treballs més 
ben acollits de la Cia. La Tal, 
que ha voltat per tot Europa. 
A més a més, com ja comença 
a ser costum, es celebrarà la 
nostra tradició amb les Petites 
Castanyeres i els Homenets 
del Bosc. Si vas disfressat per a 
l’ocasió, entraràs en el sorteig 
d’una magnífica safata de pa-
nellets, gentilesa de Capella-
des Comerç.
Com a totes les activitats actu-
als, caldrà fer reserva d’espai a 

entrapolis.com i portar mas-
careta.
El dissabte, també a les 7 i 
al Teatre La Lliga, hi haurà 
una proposta juvenil – amb 
reserva d’espai a entrapolis.
com - per gaudir del KP Ter-
ror Show, amb la projecció 
de la pel·lícula “Zombieland. 
Mata y remata”. Caldrà portar 
mascareta i, qui vagi disfressat 
terroríficament i pengi la foto 
a l’Instagram citant @capella-
desjoventut, participarà en el 
sorteig d’un patinet elèctric.

Castanyada i proposta juvenil 
a Capellades per Tots Sants

Interessats trucar:
636 92 52 98
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PIERA / CARLES MUNTANER 

La setmana passada a úl-
tima hora es va haver de 
canviar la companyia de 

teatre que estava programada 
inicialment perquè un com-
ponent havia donat positiu per 
covid-19.Aquesta setmana en 
principi està anunciat el Grup 
de Teatre d’Amics de les Arts 
de Terrassa que presentaran Les 
Arrels.
El Grup de Teatre d’Amics de les 
Arts, nasqué (1978) i viu a Ter-
rassa, al número 2 del carrer del 
Teatre. Ja des de la seva infan-
tesa tenia clara la seva “vocació 
grupal” i és per això que, des del 
mateix instant de la seva con-
cepció, va decidir mantenir-se 
amb aquest nom, que ha portat 
arreu de Catalunya, des d’Ullde-
cona fins La Jonquera. Com tot 
ésser viu que creix i canvia, pas-
sa crisis i madura, i la seva per-
sonalitat es va formant, sense 
per això perdre la seva essència. 
Així, al llarg d’aquests anys de 
Grup, hi ha hagut una renova-
ció continuada de persones, que 
durant algunes etapes han estat 
molt poques i, en d’altres, un 
nombre considerable. Però el 
Grup segueix viu i fidel a la seva 
definició inicial: fer teatre “per 
gust i al nostre gust”, fer-lo el 
mes bé possible, saber que cada 
persona del grup hi té una fun-
ció, que tothom hi és necessari, 
i mantenir la voluntat d’oferir 
al públic (que el Grup s’ha anat 
guanyant a pols) la possibilitat 
de gaudir cada vegada d’una 

nova aventura teatral preparada 
amb esforç i il·lusió. No som un 
grup que fem “bolos” , ja que de 
cada obra en fem entre 16 i vint 
i pico representacions al nostre 
teatre. Últimament ens ha tor-
nat a agafar el “cuquet” de sor-
tir fora de les nostres parets i 
per això tornem a voltar.

Sinopsi de l’obra 
La Beatie, una noia nascuda a 
pagès, en un poblet d’Anglater-
ra, torna a casa després de pas-
sar una temporada treballant a 
Londres. Explicarà a la seva fa-
mília tot el que hi aprèn al cos-
tat del seu promès, un noi molt 
actiu que li fa descobrir el món 
de la política, dels sindicats, de 
l’art i les relacions amb la soci-
etat. Ella parla sempre en boca 
del seu promès per explicar a la 
família tot el que aprèn a ciutat. 
Però la família no està massa 

PIERA / LA VEU 

S’han publicat les bases 
d’una nova convoca-
tòria per a la provisió 

d’una plaça d’agent de la Po-
licia Local de Piera, mitjan-
çant el sistema de concurs de 
mobilitat horitzontal. Aquest 
procés està destinat a agents 
en actiu que per motius geo-
gràfics o vincles personals o 
familiars vulguin traslladar 
el seu lloc de treball a la vila 
de Piera. També per aquells 
professionals que prefereixin 
marxar a treballar fora del 
seu municipi per garantir més 
distància amb la ciutadania 
en la seva feina. Les persones 
que superin el procés de selec-
ció però no aconsegueixin la 
plaça, passaran a formar part 
d’una borsa de treball que per-
metrà cobrir de manera més 
àgil futures vacants per baixa 
o jubilació. 
Entre els requisits per poder 
optar a aquests llocs de treball 
hi ha el de ser funcionari/ària 
de carrera amb la categoria 
d’agent de cossos de Policia 
Local de la resta dels municipis 
de Catalunya, acreditar més de 
dos anys d’antiguitat en la ma-

teixa categoria o una similar, 
acreditar el nivell B2 de conei-
xement de la llengua catalana, 
tenir el carnet de conduir de la 
classe A2 i B, i un compromís 
de permanència de 2 anys en 
el lloc de treball assignat. No 
podran participar en el procés 
aquells agents que hagin estat 
suspesos, els que hagin estat 
traslladats o destituïts de càr-
recs de comandament com a 
conseqüència d’un expedient 
disciplinari i els que tinguin 
actualment un lloc de treball 
subjecte a un període de per-
manència mínima. 
Les persones interessades po-
dran presentar la sol·licitud 
fins al dia 24 de novembre in-
clòs. Hauran de fer-ho a través 
del model d’instància norma-
litzada que trobareu com a 
document adjunt o que es pot 
descarregar a través del web 
municipal. 
Aquesta convocatòria s’afe-
geix a la que es va publicar la 
setmana passada amb la vo-
luntat de reforçar la plantilla 
de la policia local i millorar la 
seguretat a la vila.
Podeu consultar les bases de 
la convocatòria a la web de 
l’Ajuntament.

Nova convocatòria de la 
Policia Local destinada a 
agents en actiu

Cinquena setmana de Concurs de 
Teatre de Piera amb nous horaris

interessada en conèixer co-
ses noves. Ja en té prou amb 
el que té i no vol posar-se en 
problemes, no fos cas que els 
prenguessin el poc que tenen.

L’obra començarà a les 7 de 
la tarda
Les mesures decretades per la 
Generalitat de Catalunya per 
aturar el creixement de con-
tagis de la COVID-19, han 
obligat a modificar els horaris 
dels espectacles previstos en 
el marc del 44è Concurs de 
Teatre Amateur Vila de Piera. 
A partir d’aquest proper dis-
sabte, les obres començaran 
a les 19 hores per tal d’acabar 
abans de les 22 hores i ga-
rantir el compliment del toc 
de queda. El Teatre Foment 
obrirà les seves portes a les 
18.30 hores. L’aforament esta-
rà limitat a 80 persones.

PIERA / LA VEU 

Aquest 2020, la Televi-
sió de Piera ha deci-
dit no celebrar la gala 

solidària que s’organitzava 
cada any abans de l’arribada 
del Nadal. La situació sanità-
ria derivada de la pandèmia 

de la COVID-19 ha obligat a 
suspendre moltes de les ac-
tivitats previstes i una d’elles 
ha estat aquesta gala que en 
les seves darreres edicions 
destinava els diners reco-
llits a l’Associació Espanyola 
contra el Càncer de l’Anoia 
per contribuir en les tasques 

S’anul·la la gala solidària de la 
Televisió de Piera

d’investigació contra aquesta 
malaltia. 
Des de la Televisió de Piera 
han fet un comunicat en el 
qual desitgen de tot cor que la 
gala pugui tornar l’any vinent 
amb molta més força i Piera 
pugui tornar a demostrar que 
és una vila molt solidària. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

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

La tercera sessió del cicle 
Tardor de Teatre 2020 
del Casino de Calaf serà 

un teatre cabaret titulat ‘La ciu-
tat llunyana’. L’obra serà aquest 
dissabte 31 d’octubre a les 19.00 
hores. L’obra la protagonitzen 
Mireia Ros i Carlos Marigó de 
la mà directiva d’Evelyn Aréva-
lo. 
L’espectacle està ambientat a la 
Barcelona dels anys trenta. La 
capital catalana és assetjada per 
les tropes franquistes. Els bom-
bardejos li han girat la cara als 
carrers de la ciutat, però la Ro-
salita Lulú, cupletista del Para-
l·lel en hores baixes, i en Cons-
tantí Canals, el seu pianista, es 
disposen a començar a assajar 
un nou espectacle al teatret que, 
des de ja fa 15 anys, posseeix i 
dirigeix la Rosalita. Volen fer 
una cosa diferent, un espectacle 
que, d’alguna manera i a través 
dels cuplets, parli d’ells i de la 
realitat que els envolta
La comèdia triomfarà a la se-
güent sessió del cicle amb els 
‘Monólogos Wooman’, el dis-
sabte 7 de novembre. La se-
güent sessió serà ‘Una Altra Es-

trena’, una producció de la FAC, 
la XTAC i el grup de teatre Sus4; 
el dissabte 21 de novembre. Per 
últim, ‘Vida de Peix’ tancarà el 
cicle amb Mercè Comes i Rosa 
Andreu, el dissabte 28 de no-
vembre. 
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 mane-
ra anticipada a través del portal 
entrapolis.com o reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep). També es po-
dran adquirir a taquilla des 

Aquest dissabte el Casino s’ambientarà 
a la Barcelona dels anys 30 

d’una hora abans de l’espectacle, 
sempre que en quedin de dis-
ponibles. El preu anticipat per 
als socis és de 10 euros i per al 
públic en general de 12 euros; 
i al mateix dia, per als socis és 
de 13€ i per al públic en gene-
ral 15€. A més a més, l’obra ‘La 
ciutat llunyana’ està inclosa al 
projecte Calaf Cultura Jove, que 
ofereix descomptes del 50% a 
les propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 35 
anys. El descompte es pot sol·li-
citar  a l’Ajuntament de Calaf o, 
si disposeu del codi personalit-
zat de descompte, directament a 
través del portal Entrapolis.com

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Ca-
laf ha obert el període 
de convocatòria per 

demanar una beca per a la 
realització d’activitats espor-
tives. S’hi poden presentar 
totes les famílies amb infants 
i adolescents d’entre 3 i 17 
anys que estigui empadro-
nats a Calaf, realitzin una 
activitat a qualsevol entitat 
esportiva o de lleure del mu-
nicipi i que es trobin en una 
situació familiar amb neces-
sitats socials i/o econòmi-
ques. 

www.calaf.cat. 

Ja es poden sol·licitar ajuts per a la 
realització d’activitats esportives

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha decidit obrir a la 
participació ciutadana 

la proposta de les imatges que 
il·lustraran el calendari anual 
de Calaf de 2021 que es re-
partirà de forma gratuïta casa 
per a casa. 
Enguany, s’ha escollit aquesta 
opció, ja que la situació de la 
Covid-19 ha limitat les acti-
vitats culturals i festives que 
sovint omplien les pàgines 
del calendari i tampoc hi ha 
cap efemèride destacable. En 
aquest sentit, a través de la te-
màtica “Calaf des de la fines-
tra” es vol donar la possibilitat 
a què siguin els mateixos ca-
lafins i calafines que, a partir 
d’una perspectiva que aquest 
2020 ha estat més habitual 
que altres anys a causa de la 
Covid-19, proposin imatges 
de racons, edificis, actes o 
altres elements del municipi. 
D’aquesta manera, es vol do-
nar fomentar la creativitat de 
les propostes i donar un punt 
de vista original del municipi 
que fins ara mai s’ha reflectit 
al calendari, descobrir-lo des 
de les finestres alienes. 

Com a premi, els autors/es de 
les 12 imatges seleccionades 
rebran un val de 100 euros 
en forma de vals de consum 
per gastar a establiments i 
restauració del municipi. 
D’aquesta manera, també es 
vol ajudar a un dels sectors 
més tocats per la pandèmia, 
a través d’aquest ajut indirec-
te per fomentar les compres. 
El jurat estarà format per 
diferents professionals de 
la imatge, a proposta dels 
diferents grups polítics, la 
tècnica de participació ciu-
tadana i la responsable de 
comunicació. La resolució 
i lliurament dels premis es 
farà efectiva a partir del di-
vendres 4 de desembre. 

L’objectiu és oferir una opor-
tunitat d’adquirir i/o conèi-
xer habilitat físiques i espor-
tives, augmentar l’autoestima 
dels participants, conèixer el 
propi cos, aprofitar el temps 
de lleure i oci i aprendre 
a acceptar normes, límits, 
funcionaments d’activitats a 
banda de donar una opor-
tunitat per possibilitar als 
infants en situació de vulne-
rabilitat uns mitjans d’inser-
ció i socialització amb el seu 
entorn i conèixer nous grups 
de persones. 

El termini de presentació de 
sol·licituds s’inicia el 26 d’oc-
tubre i finalitza el 13 de no-
vembre de 2020 i s’ha de fer 
a través del correu electrònic 
munozmad@calaf.cat o a 
través d’una instància elec-
trònica pel portal de tràmits. 
Enguany, a causa de la situa-
ció sanitària, no s’acceptaran 
sol·licituds en paper de for-
ma presencial. 
Podeu consultar els requisits 
i documentació necessària 
a les bases que trobareu a 

Estan destinades a in-
fants i adolescents de 3 
a 17 anys empadronats 
a Calaf i que es trobin 

en una situació familiar 
amb especials dificul-
tats i que realitzin una 
activitat esportiva o de 

lleure al municipi

L’Ajuntament convoca 
el concurs fotogràfic del 
calendari de Calaf 2021

CALAF / LA VEU 

Amb motiu de la diada de 
Tots Sants, es realitzarà al 
cementiri de Calaf passes de 
30 minuts d’un duet de cor-
des format per un violí i un 
violoncel a càrrec de Jordi 
Morera i Fèlix Gallego

El grup harmònics oferirà l’1 
de novembre un servei mu-
sical integral per tal de crear 
un ambient de records i be-
llesa per a un dia molt emo-
tiu com és la diada de Tots 
Sants. 
Es faran 3 passes de 30 mi-
nuts: a les 11h, 12h i 13h 

Música per al repòs al 
Cementiri de Calaf



El CF Igualada s’emporta el derbi de la 
Catalunya Central

esports
Victòria curta però molt 
bona imatge de les blaves

ESPORTS  |  31Divendres, 30 d’octubre de 2020

FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 1
CE MANRESA 0

Gairebé vuit mesos 
més tard, tornava la 
Tercera Divisió, a Les 

Comes. I el duel era ni més 
ni menys que un dels clàssics 
de la Catalunya Central, un 
Igualada – Manresa. Ambdós 
clubs s’enfrontaven per 27a 
ocasió en partit oficial, a Igua-
lada.
Un enfrontament molt espe-
rat pels jugadors i les aficions. 
Prometia emocions fortes i un 
partit d’alta intensitat. Els lo-
cals volien seguir amb la bona 
dinàmica de joc i solvència; 
en canvi, els manresans volien 

començar a puntuar en lliga.
L’inici de partit va ser del més 
imprevist. Minut 6, pilota ben 
pressionada dels blaus i una 
mala passada amb el cap del 
defensa Amantini, es conver-
tia en gol pels locals. Un bon 
començament que s’havia de 
consolidar.A partir d’aquell 
moment, l’enfrontament es va 
convertir en un xoc intens, on 
els visitants intentaven atacar 
amb combinacions constants. 
En canvi, els igualadins bus-
caven el joc més directe. Fins 
al minut 30, les arribades més 
clares van ser pels locals.
No obstant, el tram final de 
la primera meitat, va ser més 
calmat i el Manresa va dispo-
sar de dues clares ocasions, 

que Romans va saber treure 
amb dues grans intervencions. 
S’arribava al descans amb el 
matx molt obert.
A la represa, la sortida dels 
blaus va ser bona, però amb 
el pas dels minuts, la posses-
sió de la pilota va tornar a ser 
pels manresans. L’equip de 
Marc Cabestany no se sentia 
còmode sobre el terreny, però 
defensava la seva àrea com 
fos. L’equip va saber resistir els 
darrers atacs del Manresa, que 
no va saber superar la defensa 
de l’Igualada, que va estar sò-
lida en tot moment.
El cap de setmana vinent, els 
blaus disputaran la 3a jornada 
de la Temporada 2020/21, al 
Municipal de Valls.

Foto: Marc Domingo

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF PALLEJÀ 1
CF IGUALADA 2

Les blaves arribaven a 
un camp on sempre és 
complicat puntuar-hi i 

on s’hauria de suar de valent 
per aconseguir els tres punts.
Tot i el panorama, les igua-
ladines tenien en ment acon-
seguir un nou triomf. Així va 
ser, com en una molt bona 
primera meitat de domini de 
les jugadores de Cubí, el CF 
Igualada es va saber avan-
çar en el marcador. Al minut 
29, va ser Marina qui va es-
trenar el lluminós; i tan sols 
deu minuts més tard, en un 
xut potent, Júlia Tomàs feia 
el zero a dos. Les visitants 
tancaven una primera meitat 
molt sòlida amb cert avantat-

ge. Calia aguantar.
A la segona meitat, les locals 
sabien que havien de prendre 
riscos per poder entrar al duel. 
En aquesta situació, les blaves 
van tenir clares oportunitats 
per matar l’enfrontament, 
però no van saber fer-ho. I ho 
van pagar quan les del Baix 
Llobregat van retallar distàn-
cies. Des d’aquell moment, les 
anoienques van treballar molt 
i van disposar de més ocasions 
per poder eixamplar el resul-
tat, que no van saber materi-
alitzar.
Finalment, victòria que fa que 
l’Igualada sumi 6 punts en 
dues jornades i pugui seguir 
treballant amb més confiança. 
La setmana vinent, el rival serà 
el Zaragoza B, en un partit que 
es disputarà a Les Comes.

Foto: Miquel Serracanta
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ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes Sub-16 del 
C.A. Igualada Petro-
miralles/Jocnet Aleix 

Camats i Carla Bisbal, van 
assolir sengles medalles d’Or 
i Bronze respectivament, en 
la seva participació al 19è 
Campionat d’Espanya Sub-
16, que es va dur a terme a 
Granollers en doble Jornada 
de dissabte i diumenge matí 
i tarda, amb la participació 
de més de 500 atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 2005/06. Els Campio-
nats tingueren les restricci-
ons i mesures de seguretat 

habituals darrerament, per la 
pandèmia de la covid-19.
Hi participaren 8 atletes del 
CAI, assolint 2 medalles, 1 
d’or i 1 de bronze, un quart 
lloc i diversos llocs més de 
finalista en les proves res-
pectives, en una brillant ac-
tuació global. El CAI va ser 
5è per clubs amb 24 punts en 
la classificació per puntuació 
global dels seus atletes, entre 
154 clubs classificats.
Van sobresortir el títol de 
campió d’Espanya assolit per 
Aleix Camats en llançament 
de disc, amb 57,35 m.,i el 3r 
lloc de Carla Bisbal en els 
1.000 m.ll. amb 2’57”92 a la 

final, després d’entrar 2a dis-
sabte en la 1a semifinal amb 
3’04”61. Aleix Camats era a 
més 15è en Pes, amb 12,31 
m.
Núria Moix era 4a en l’hexat-
ló Sub-16, amb 3.251 punts, 
a només 11 punts del bronze, 
amb els següents registres en 
les 6 proves: 100 m.t.: 16”80 
/S. alçada: 1,42 m. /ll. pes: 
11,36 m. /S. Llargada: 4,83 
m. /ll. javelina: 23,14 m. /600 
m.ll.: 1’50”82, amb el 1r lloc 
en pes, com a posició indivi-
dual més rellevant.
Ian Alves era 6è en el salt de 
perxa, amb 3,61m. i Albert 
Gil era 7è en el disc, amb 

43,62 m. assolint ambdós 
atletes plaça de finalista.
Rubén Sánchez era 12è en el 
salt de llargada, amb 5,48 m. 
i Mar Buchaca era 4a en la 
3a semifinal dels 100 m.ll., 

amb 12”98, que no li dona-
ren accés a la final. Oriol 
Alonso es va veure obligat 
a abandonar a la final dels 
1.500 m. obstacles, per una 
caiguda en la cursa.

Aleix Camats i Carla Bisbal (CAI), or i bronze, respectivament, 
als Campinonats d’Espanya Sub-16

HOQUEI PATINS / LA VEU 

La World Skate Europa 
Rink Hockey i el seu 
president, Fernando 

Graça, han anunciat aquest 
dijous la suspensió temporal 
de tota competició continen-
tal, inclosa la Lliga Europa 
d’hoquei patins, per culpa del 
coronavirus. La mesura afec-
ta l’Eurolliga, l’Europe Cup, 
la Copa d’Europa femenina 
i la Copa Llatina de selecci-
ons. Un dels equips afectats 
per aquest ajornament és 
l’Igualada Rigat, que havia 
de començar una nova aven-
tura europea el proper 31 de 
novembre. Els altres equips 
catalans afectats per aquesta 
decisió son el Reus, el Noia, el 
Barça, el Voltregà, el Caldes, 
el Manlleu i el Palau són. Ara, 
caldrà estar a l’espera de si es 
poden reprendre les competi-
cions més endavant o queden 
del tot anul·lades durant tota 
la temporada.

Suspeses temporalment 
les competicions europees

DESPACHO PROFESIONAL DEDICADO A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS JURÍDICOS, FISCALES Y CONTABLES CON 

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA;

PRECISA;

OFICIAL ADMINISTRATIVA EN 
CONTABILIDAD MULTIEMPRESA

La persona seleccionada será la encargada de realizar las 
siguientes funciones:
• Control contabilidad de empresas. 
• Contacto cliente.
 • Preparación de impuestos (IVA, IRPF, entre otros).
 • Introducción de asientos contables.
 • Facturación
 • Conciliaciones bancarias.
 • Contacto con Excel y programas de Microsoft O�ce
Se precisa;
   Conocimientos de contabilidad amplios.
   Conocimientos de la �scalidad perteneciente a empresas
   Conocimientos o�maticos  de programas de Microsft O�ce  y de  
   programas contables.
   Experiencia minima de 3 años en posición similar.
Se valorará:
   Conocimientos o�maticos de programas de O�ce.
   Idiomas.
   Dinamismo y proactividad en el trabajo.
   Disposición horaria.
   Vehiculo propio.
   Presencia.

INTERESADOS DEBEN REMITIR CURRICULUM CON FOTOGRAFIA A:  
asesoriaigualada@gmail.com

DESPACHO PROFESIONAL DEDICADO A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS JURÍDICOS, FISCALES Y CONTABLES CON 

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA;

PRECISA;

ASPIRANTE A AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

El puesto de trabajo es el de aspirante 
a Auxiliar Administrativo

Se precisa;
   Conocimientos o�maticos  de programas de Microsft O�ce 
   Conocimientos o titulacion en Administrativor.
   No se requiere experiencia previa.

Se valorará:
   Conocimientos o�maticos de programas de O�ce.
   Dinamismo y proactividad en el trabajo.
   Disposición horaria.
   Carnet o permiso de circulación de moto.
   Presencia.

INTERESADOS DEBEN REMITIR CURRICULUM CON FOTOGRAFIA A:  
asesoriaigualada@gmail.com
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El Teatre Municipal l’Ate-
neu presenta aquest diu-
menge, 1 de novembre, 

a les 7 de la tarda, l’obra La 
dona del 600, escrita i dirigida 
per Pere Riera i interpretada 
per Mercè Sampietro, Àngels 
Gonyalons, Jordi Banacoloc-
ha, Rosa Vila i Pep Planas. És 
una comèdia àcida, amb al-
guns tocs costumistes i una 
ironia intel·ligent. La història 
que conta i els personatges que 
presenta tenen molta més pro-
funditat del que sembla en un 
primer moment. Com que l’es-
pectacle ha estat reprogramat 
a causa de la covid-19, durant 
la setmana podeu consultar a 
la pàgina web del teatre si al-
guna entrada per a la funció 
ha estat retornada i ha quedat 
alliberada.

La dona del 600
En Tomàs és vidu, té més de 
setanta anys i el metge l’obli-
ga a estar-se del cafè, la llet, la 
sal i els greixos. Viu sol i passa 
les hores com qui compta es-
tels a mitjanit. Un bon dia, la 
seva filla Montse li fa un re-
gal inesperat: la maqueta d’un 
Seat 600. Ella, que és metges-
sa sense fronteres i passa més 
temps lluny que no pas a prop, 
ha pensat que el regal man-
tindria en Tomàs entretingut 
reconstruint una còpia a es-
cala del vehicle que van tenir 
a casa durant tant de temps: 
el “confit”, com ells n’hi deien. 
És el nom amb què la Carme, 
la seva dona, va batejar el 600 
el dia que, fa un munt d’anys, 
en Tomàs va dur a casa aquell 
cotxe petit i bonic per conver-
tir-lo en un membre més de la 
família.
Una família que completa la 
Pilar, l’altra filla d’en Tomàs i la 
Carme. La Pilar viu a prop del 
pare, però fa setmanes que no 
li fa cap visita: estan de morros 
després de tenir una forta dis-
cussió arran d’un tema com-
promès que involucra en To-
màs i la veïna del pis de baix. 
D’altra banda, s’està separant 
del seu marit i només pensa a 
endreçar la seva vida i recupe-

rar la confiança del seu fill.
I, mentre la Montse és a l’Àfri-
ca treballant i la Pilar fa la seva 
sense preocupar-se del pare, 
en Tomàs s’ha pres seriosa-
ment la feina de construir la 
maqueta del 600. Hi ha posat 
tanta il·lusió que, amb esforç i 
empenta, ha construït... un 600 
a escala natural al menjador 
de casa! Com que ha treballat 
tota la vida a la Pegaso, ha tirat 
d’ofici i ha comptat amb l’ajuda 
d’antics companys de la fàbrica 
i del simpàtic mecànic que té el 
taller als baixos de l’edifici.
Com reaccionaran la Pilar i 
la Montse, quan trobin el ve-
hicle dins de casa? I què diria 
la Carme, que fa tres anys que 
és morta, si descobrís que en 
Tomàs ha reconstruït aquell 
bonic “confit” que la va fer tan 
i tan feliç? Amb una mica de 
sort, i gràcies a la màgia del 
teatre, potser serà la mateixa 
Carme qui ens ho expliqui... 
Això i algun altre secret que 
pot marcar un abans i un des-
prés en aquesta família tan pe-
culiar.
I és que els cotxes, ja se sap, 
són com una petita casa. I el 
600, a casa nostra, potser fins 
i tot una mica més...

Homenatge al 600 i la família
Com diu Pere Riera: “De bon 
començament, la idea era es-
criure una mena d’homenatge 
a una de les icones més im-
portants que ha acompanyat 
la història de vida dels nostres 
pares i avis: el Seat 600. Ha estat 
alguna cosa més que una mà-

quina que servia per traslladar 
les persones d’un punt a l’altre 
i per això em venia de gust 
dedicar-li temps, nostàlgia i 
un relat. Però, com sol passar 
sovint, quan les històries s’en-
ceten i es van descabdellant, 
elles mateixes i els personatges 
que les protagonitzen ens van 
dient als autors què volen ex-
plicar. I aquesta peça ha acabat 
sent una reflexió sobre el dol, 
la pèrdua i la capacitat (o inca-
pacitat) que podem tenir uns i 
altres d’entomar la mort d’un 
ésser estimat. Més concreta-
ment, la mort de la mare”.
Riera ha apuntat que li agrada 
molt “agafar un tema marc i, 
des d’aquí, tractar un altre més 
de fons”. En aquest cas, el tema 
marc és el Seat 600 i la qües-
tió de fons gira entorn de la 
nostàlgia que provoca perdre, 
d’una banda, a la teva dona i, 
per l’altre, a la teva mare. “S’as-
sumeix -ha agregat Riera- que, 
com a pare, el pitjor que et pot 
passar és perdre a un fill, però 
es dóna per fet que has d’encai-
xar millor que se’t mori el pare 
o la mare i no sempre és així”.
Segons Riera, la idea per a es-
criure la peça va venir d’una 
conversa amb el director de 
producció, Josep Domènech, 
qui li va proposar “fer una his-
tòria que interpel·lés a tothom”, 
i va considerar que el fet que 
l’obra radiqués sobre aquest 
automòbil podia “atreure a la 
gent que va viure l’època del 
600 i als joves que hagin sentit 
parlar als seus avis d’aquest fa-
mós cotxe”.

Entrades exhaurides
L’espectacle La dona del 600 
ha estat reprogramat dues ve-
gades. Les condicions d’afo-
rament marcades per la crisi 
de la covid-19 no permeten 
posar més entrades a la ven-
da. Les persones abonades o 
que tenien una entrada per al 
mes de març i que encara no 
hagin recollit la nova entrada 
amb reassignació de seient 
poden anar a la taquilla del 
teatre (Passatge Vives, s/n), el 
dijous, d’11 a 13 h i de 18 a 
20 h, i una hora abans de la 
funció.

La còmedia de Pere Riera “La dona del 600”, 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu
L’obra compta amb un repartiment de luxe: Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas

Aquest cap de setmana ha acabat Estival de jazz d’Igualada. 
Si us heu quedat amb les ganes de més jazz, l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia ha recuperat l’exposició sobre les Jazz-Band 
a Igualada entre 1920 i 1960, de manera virtual. Hi podeu 
accedir a: https://acanoia.wixsite.com/acan-exposicions

Exposició virtual sobre 
les Jazz-band a l’Arxiu
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LLIBRES / LA VEU 

Hi ha un llibre per a 
cada persona i per a 
cada moment de la 

vida. Aquesta és la premissa 
de Booklife, un cicle de ta-
llers gratuïts de biblioteràpia 
i prescripció literària que la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da acollirà a partir del mes 
de novembre, amb l’objectiu 
d’abordar, entendre i analitzar 
diversos temes de la psicolo-
gia a través dels llibres, partint 
de la base que la literatura i la 
prescripció literària ens poden 
ajudar en aquests temps d’in-
certesa. Laura Garcia és la im-
pulsora de Booklife, una inici-
ativa pionera que s’està duent 
a terme amb èxit a d’altres 
biblioteques catalanes: «esco-
llim tres obres de ficció que 
ens serveixen per aprofundir 
sobre temes que es donen en 
diferents moments i situaci-
ons de la nostra vida, i també 
per acompanyar-nos a través 
d’històries amb les quals sen-
tir-nos identificats», comenta.
El primer taller de Booklife es 

farà el dilluns 9 de novembre 
a les 7 de la tarda i serà sobre 
l’alegria i l’optimisme. El se-
gon taller es farà el 14 de de-
sembre a l’entorn de la forta-
lesa i la resiliència. Els tallers 
prosseguiran el segon dilluns 
de cada mes al llarg del 2021, 
fins al juny, amb temàtiques 
com la incertesa, la pèrdua i 
el dol, l’autoestima i l’empa-
tia. Tots els tallers es faran a 
les 7 de la tarda. Les places 
són limitades i caldrà inscrip-
ció prèvia a la Biblioteca: per 
telèfon (93 804 90 77) o per 
correu electrònic (b.iguala-

Booklife: biblioteràpia per a l’autoestima i 
l’optimisme a la Biblioteca Central

da.c@diba.cat).
Els títols escollits provenen 
de la literatura universal de 
tots els temps, però també 
d’històries més contemporà-
nies i actuals, tant traducci-
ons d’obres estrangeres, com 
obres de la literatura catalana 
i castellana. Cada taller in-
clou una mostra de totes tres 
literatures, en diversos gène-
res, des de novel·les a poesia 
o contes. Els participants als 
tallers Booklife també rebran 
una Guia de lectura, amb una 
selecció extensa i equilibrada en 
cada idioma i en cada gènere.

DISSENY / LA VEU 

Chema-b i Ginagiore 
són una parella d’ar-
tistes urbans amb una 

llarga experiència en el món 
de la pintura mural. Durant 
el mes d’octubre a La Gaspar 
podem contemplar la seva 
obra, en una mostra on ens 
presenten diversos treballs 
realitzats sobre tela i fusta. En 
aquesta exposició es pot apre-
ciar el seu personal estil, fruit 
del treball dels últims anys. 
El passat dimecres 14 d’octu-
bre els i les alumnes/as de 1r 
d’Assistent al producte gràfic 
imprès de La Gaspar van re-
alitzar una sortida guiada pel 
barri del Rec, acompanyats de 
la Gina Giore, un recorregut 
per contemplar i comentar els 
grafitis i les pintures murals, 
que realitzen aquests artistes 
locals.
Amb la Gina vam comentar 
els murals, el seu procés de 
treball, la realització dels es-
bossos i els materials emprats, 
etc. Després d’aquesta sortida 
s’ha projectat una activitat 

dins la unitat de formació 2 
del mòdul d’Autoedició on 
l’alumnat utilitzarà aquests 
coneixements per dissenyar 
un mural. Més endavant, par-
tint d’aquests treballs realit-
zats, farem un mural col·la-
boratiu entre l’alumnat i els 
artistes.

La Gaspar fa una visita guiada al Rec 
de la mà d’artistes urbans

La visita va ser una gran ex-
periència per tot l’alumnat, 
que va conèixer de primera 
mà la feina i obra d’aquests 
creadors. Així hi va poder es-
tablir un diàleg per entendre 
les claus per desenvolupar-se 
i poder realitzar intervenci-
ons en espais urbans.

LLIBRES / LA VEU 

El dilluns dia 2 de no-
vembre a dos quarts de 
8 del vespre tindrà lloc 

a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí la presentació de la 
novel·la Cap altre amic que les 
muntanyes, de Behrouz Bo-
ochani. L’acte, organitzat per 
Òmnium Cultural Anoia, la 
llibreria Llegim...? i Raig Verd 
editorial, amb la col·laboració 
de l’Ateneu Igualadí, la Biblio-
teca Central d’Igualada, l’Ajun-
tament d’Igualada, la Diputa-
ció de Barcelona i la llibreria 
Aqualata, comptarà amb la 
participació de Laura Huerga, 
editora de Raig Verd, i de Xa-
vier Badia, professor jubilat i 
voluntari de presons de Justícia 
i Pau. Hi actuarà en directe el 
músic igualadí Marc Mateu.
L’acte està inclòs en el progra-
ma de l’Octubre Solidari.

Un llibre escrit a través de 
WhatsApp
El 2013 Behrouz Boochani va 
ser il·legalment detingut a l’illa 
de Manus, un centre de deten-
ció d’immigrants a prop de la 
costa d’Austràlia.  A la presó, on 
va passar sis anys, sense eines 
ni espai per a la creació, Booc-
hani va escriure aquest llibre a 
través de WhatsApp. Es tracta 
d’un llibre sobre la violència i 
les injustícies que es cometen 
en nom nostre i amb l’excusa 
de la llei. L’obra es va publicar 
a Austràlia, va guanyar els pre-
mis més importants del país i 
es va convertir en una denún-

cia que feia visible una vergo-
nya internacional. Behrouz 
Boochani és periodista i un 
reconegut defensor dels drets 
humans. Guanyador d’un Me-
dia Award d’Amnistia Inter-
nacional d’Austràlia, se li han 
atorgat també els premis Dias-
pora Symposium Social Justice 
Award, Liberty Victòria 2018 
Empty Chair Award i l’Anna 
Politkóvskaia de periodisme.
El llibre ha estat traduït per Jo-
sefina Caball.
Aquesta és la segona presenta-
ció del cicle “Lectures univer-
sals”, que es desenvolupa d’oc-
tubre a juliol el primer dilluns 
de cada mes. Òmnium Cultu-
ral Anoia vol donar a conèixer 
un llibre d’un autor estranger 
traduït al català i alhora donar 
visibilitat a les llibreries, als tra-
ductors i a les editorials. A les 
presentacions actuen músics 
de la comarca, els quals inter-
preten peces inspirades en el 
llibre que es presenti.

“Lectures universals” 
d’Òmnium Cultural 
Anoia proposa “Cap altre 
amic que les muntanyes”

CULTURA / LA VEU 

Fa quatre anys vàrem 
tenir l’Antoni Olivé a 
l’Ateneu, i ens va par-

lar de la cultura americana i 
de com veia ell les previsions 
dels resultats electorals 2016, 
en aquell moment s’enfron-
taven la Hillary Clinton i en 
Donald Trump, semblava que 
la Hillary portava una lleuge-
ra avantatge en les enquestes, 
els resultats avui els coneixem 
prou bé, les enquestes es van 

equivocar i el poble americà 
va votar canvi.
Avui ens trobem en una situ-
ació molt diferent s’enfronten 
en Donald Trump i en Joe Bi-
den, sembla que les enquestes 
pronostiquen un avantatge 
per en Biden que li permetria 
guanyar les eleccions, però el 
país es troba més dividit que 
mai.
Que passarà? Qui guanyarà?.
L’Antoni Olivé, de nou ens 
donarà la seva opinió. A les 6 
de la tarda per Canal Taronja.

Antoni Olivé parlarà de les 
eleccions als Estats Units a 
l’AUGA



Noces d’argent d’una perruqueria

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L’establiment de “Miquel Perru-
quer’s” (Miquel Garcia i Araceli 

Terron), de l’avinguda de Barcelona, 
40, enguany celebra els 25 anys de la 
seva apertura.
Els propietaris ja a l’any passat, es 
preocuparen de demanar a l’Admi-
nistració Central de Loterias, unes 
participacions del número 21.395, 
de la popular rifa de Nadal, la del 
tradicional premi del “gordo”. El nú-
mero fa referència al 21 de març del 
1995, o sia, la data en què han com-
memorat el quart de segle, que ja  fa 
que van obrir el lloc on, ara, tallen 
i arreglen cabells, al públic masculí. 
Fou una nova etapa en la seva vida 
professional.

Els dijous el dediquen als jubilats, als 
quals serveixen a un preu especial, 
cosa que la gent gran que viu d’una 
pensioneta agraeix  molt  sincera-
ment.
La parella fa 33 anys que van ca-
sar-se. Ara, per celebrar les Noces 
d’Argent de la seva perruqueria, 
han fet que els clients -que ho vul-
guin- puguin celebrar aquesta seva 
efemèride, esperant que tots plegats 
tinguem molta sort, el proper 22 de 
desembre. Les participacions les ve-
nen sense recàrrec.
No deixa de ser original la forma de 
celebrar aquest aniversari.
Felicitats, i que sigui per molts anys!. 
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TEATRE /MÚSICA/ LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
oferirà doble progra-

mació. El divendres 30 d’oc-
tubre tindrà lloc el concert del 
Cicle Música de Primera Fila, 
Temps Viscut, un Rèquiem de 
Mozart a càrrec del Quartet 
Indiano de corda i la ballarina 
Aina Lanas. Dissabte 31 d’oc-
tubre i diumenge 1 de novem-
bre el teatre oferirà dues noves 
funcions de Molotov, de David 
Pintó i Joan Valentí, que va ex-
haurir totes les localitats el cap 
de setmana passat.

Temps Viscut
Peter Lichtenthal, contem-
porani de Mozart, va fer un 
arranjament del Rèquiem per 
a quartet de corda. L’obra ad-
quireix amb aquesta formació 
un caràcter més íntim però 
sense perdre la força que la ca-
racteritza. El temor, la súplica, 
l’angoixa, el pànic, la humili-
tat, la lloança i la ira. Tots els 
sentiments que experimentem 
davant la mort es veuen ex-
pressats en aquest espectacle 
amb la força i delicadesa de la 
dansa.
El Quartet Indiano de Corda 
és un grup de cambra que, des 
dels seus inicis, ha treballat les 
arts de forma interdisciplinar. 
Han col·laborat amb artistes 
plàstics com Arian Morera 
a l’espectacle Micro-Macro, 

Nona Umbert a Oximoron i 
amb Teatre Nu
a D’Un Quixot, entre d’altres. 
A Temps Viscut s’uneixen amb 
la ballarina Aina Lanas amb 
una gran experiència en dansa 
contemporània, i amb l’esce-
nògraf Jordi Rotés. El concert 
s’emmarca en el Cicle de Con-
certs de Professorat de l’Es-
cola/Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada en què 
participa de nou el Teatre de 
l’Aurora.

Molotov
Un colpidor muntatge ba-
sat en el llibre Caso Cipriano 
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 Pelfort, 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 sor-
tida de la fàbrica Punto Blanco 
d’Igualada. La causa oficial de 
la mort va ser la ingesta d’un 
còctel molotov en el transcurs 
d’un interrogatori a la caserna 
de la Guàrdia Civil de Reus. 
En contrast amb l’impacte 

Programació doble a l’Aurora amb el concert “Temps 
Viscut” i dues noves funcions de “Molotov”

L’Aurora ha avançat 
el horaris d’algunes 

funcions per tal 
d’adaptarse a les noves 
mesures del Govern i 
facilitar l’arribada a 
casa dels espectadors 

abans de les 23 h

internacional del cas Puig 
Antich, que va produir-se al 
mateix temps, la mort de Ci-
priano Martos va passar des-
apercebuda davant l’interès 
de les autoritats franquistes 
per silenciar l’assumpte.
La família no va ser avisada 
ni de la detenció, ni de l’in-
terrogatori, i un cop mort, 
no se’ls va permetre veure el 
cos, que va ser enterrat se-
cretament en una fossa co-
muna del cementiri de Reus. 
Antonio Martos va presentar 
l’any 2014 una querella sobre 
l’assassinat del seu germà en 
mans policials, davant d’un 
jutjat argentí que investi-
ga casos de crims del fran-

quisme.
Horari i venda d’entrades
El teatre ha avançat els hora-
ris del concert Temps Viscut 
de divendres i la funció de 
Molotov de dissabte que tin-
dran lloc a les 20 h. La funció 
de Molotov de diumenge es 
mantindrà a les 19 h tal i com 
estava previst. Les localitats 
pel concert s’han exhaurit i 
les entrades de Molotov, que 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habitu-
als), 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.



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

ANY 1930.
UNA SEQÜÈNCIA DE LA SALA DE JUNTES D’AQUES-
TA AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA, QUAN OCUPAVA 
LES DEPENDÈNCIES DE LA POPULAR CASA PA-
DRÓ-SERRALS; ACTUALMENT EDIFICI OCUPAT 
PEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.

Dades d’Arxiu:
Aquest edifici ha passat per diferents remodelacions ar-
quitectòniques, endemés d’albergar entre altres, i durant 
dècades, la seu de la nostra entitat.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Ar-
xiu a càrrec d’aquesta administradora i responsable de Do-
cumentació 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.

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

CINEMA / LA VEU 

El passat dimarts dia 
20 d’octubre a l’Ateneu 
Cinema es va dur a ter-

me la preestrena de Cartas 
Mojadas dirigida per Paula 
Palacios, un documental dins 
el cicle d’Octubre Solidari que 
tracta el drama que pateixen 
les persones que emprenen un 
perillós viatge lluny de casa 
seva per arribar a una nova 
societat que sovint les ofereix 
condicions de vida molt pre-
càries. Això s’ha fet possible 
gràcies a IGUALAD’ACULL, 
Open Arms, Octubre Solidari 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
Ateneu Cinema.
Des de l’Ateneu Igualadí ma-
nifesten: “Ens fa feliços pen-
sar que hem posat un granet 
de sorra per ajudar a la difu-
sió d’una realitat que sovint 
amaguem o no volem veure, 
i que ha permès recollir do-
natius gràcies a la taquilla in-
versa que es va fer per a Open 
Arms. La sala va estar molt 
plena tant en la preestrena 

com a les dues projeccions 
que es van fer durant el cap 
de setmana. Es van recollir 
502,04 euros només amb la 
preestrena.
Paula Palacios va voler agrair 
personalment amb un vídeo, 
l’extraordinària participació 
de la població d’Igualada i 
rodalies. Aquí el pots veure a 

Aportacions que salven vides

Instagram o a Twitter.
Tot plegat ha permès que 
Cartas mojadas el passat di-
vendres fos la tercera pel·lícu-
la amb recaptació per còpia a 
sales de cinema de l’estat. Tal 
com diuen des d’Open Arms:
Gràcies a la seva aportació, 
nosaltres podem seguir sal-
vant vides.

LLIBRES / LA VEU 

Dijous vinent 5 de no-
vembre a les 7 de la 
tarda al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu tindrà lloc la 
presentació del llibre Escac al 
destí de Lluís Llach, de l’Edi-
torial Univers.
L’acte comptarà amb la pre-
sència de Lluís Llach que con-
versarà amb l’escriptor iguala-
dí Màrius Mollà.
El llibre transcorre al regne 
de Magens. La reina Bal de 
Guifort, segona esposa del rei 
Ebrart d’Albir, ha estat assas-
sinada en un moment en què 
el regne ha de pensar en de-
signar el successor al tron de 
Magens.
El candidat natural és el fill 
gran del príncep Jan, però hi 
ha qui pensa que està més 
preparat el seu germà, el 
príncep Inian. Hi ha un ger-

Dijous, Lluís Llach 
presenta “Escac al destí” 
a l’Ateneu

mà més gran descartat, el 
prevere Orenç, fill bastard 
d’Ebrart (la seva mare va ser 
la primera esposa del rei, des-
tronada i desterrada) i canon-
ge de la Reial Capella Castell, 
residència de la família reial. 
Orenç serà l’encarregat d’in-
vestigar la mort de la reina a 
petició del rei.
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MUSEUS / LA VEU 

Amb motiu de la V 
Setmana del Turis-
me Industrial que 

organitza la Xarxa de Turis-
me Industrial de Catalunya, 
el Museu de la Pell obrirà 
les seves portes del 31 d’oc-
tubre al 8 de novembre, en 
horari del museu, per donar 
a conèixer tots els seus espais 
permanents: l’antiga ado-
beria de Cal Granotes i les 
diferents sales de l’edifici de 
Cal Boyer: L’Home i l’aigua, 
L’ofici d’adober i Un univers 
de Pell.
Coincidint amb aquest es-
deveniment, el museu farà 

dues visites guiades a Cal 
Granotes els diumenges 1 i 8 
de novembre a les 11.30 i a 
les 12:30 h. Les visites guia-
des seran gratuïtes i perme-
tran endinsar-nos en l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
tal com es feia en una antiga 
adoberia del S. XVIII, amb 
una posada en escena muse-
ogràfica que transporta a la 
Igualada preindustrial.
Per garantir la seguretat i el 
confort dels visitants es fa-
ran dos torns de visites en 
grups de màxim 6 persones. 
La primera visita tindrà lloc 
a les 11.30h i la segona a les 
12.30h. i per assistir-hi cal-
drà fer inscripció prèvia tru-

Portes obertes al Museu de la Pell i visites guiades a Cal Granotes, 
per la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya

cant al telèfon del Museu 93 
804 67 52.
Per visitar el Museu caldrà 
seguir les mesures sanitàries 
d’higiene, d’ús de mascareta 
i distància de seguretat in-
terpersonal. Aquesta activi-
tat es produirà sempre que 
les condicions sanitàries ho 
permetin.
La Xarxa de Turisme Indus-
trial de Catalunya (XATIC) 
organitza enguany la cin-
quena edició de la Setma-
na del Turisme Industrial. 
Es tracta d’una oportunitat 
molt especial per a desco-
brir el més interessant del 
nostre patrimoni industrial 
d’una manera diferent?.

TEATRE / LA VEU 

Divendres passat, dia 
23 d’octubre, en el 
marc de la catorze-

na edició del Festival Literari 
Tocats de Lletra, que té lloc a 
Manresa, es va estrenar l’es-
pectacle teatral La ciutat de les 
ànimes amb dotze actrius del 
Grup de Teatre dels Carlins, 
a partir de textos d’autors ac-
tuals de la Catalunya Central 
que, sota la direcció de Fina 
Tapias, es van posar en la pell 
de vint-i-tres escriptors tras-
passats a través d’un joc es-
cènic amb les seves ànimes. 
Des de Guillem de Berguedà 
(1130-1195) fins a Josep Ma-
ria Benet i Jornet (1940-2020), 
passant per Emily Dickinson 
(1830-1886), Aurora Bertra-
na (1892-1974) i Joaquim 
Amat-Piniella (1913-1974).
L’artífex del muntatge ha es-
tat el també escriptor man-
resà Jordi Estrada, el qual 
va encarregar l’elaboració de 
textos breus i poemes inèdits 
a escriptors de la Catalunya 
Central, com el capelladí Joan 
Pinyol, que va fer reviure Pere 
Calders, referent permanent 
de la seva obra. Aquests van 
ser els versos biogràfics que li 
va dedicar i que va interpretar 
magníficament l’actriu Merit-
xell Costa :
No soc part d’una invasió sub-
til ni vaig néixer a la Xina,/fou 
a Barcelona mentre el Titànic,  
súmmum de l’enginyeria,/toca-

va fons com una closca buida 
de petxina. / 
Em dic Pere, i dos cognoms 
més, Calders i Rossinyol,/fill de 
Vicenç i de Teresa, que em lle-
garen dues passions,/les lletres 
i les arts gràfiques, per córrer 
món i volar sol. / 
Determinants anys 30. Can 
Mauri, Escola Mossèn Cinto, 
la Llotja,/en Tísner, compromís 
polític, sindicat de dibuixants, 
periodisme,/ la Mercè, primera 
esposa, el fill Joan, el temps fa 
niu en un rellotge! /La guerra 
ho desendreçà tot. Camins de 
sang pel Terol polsós./Vaig ti-
rar només un tret. Al punt de 
mira, desafiant, una llauna/
va continuar intacta. Quina 
fila i quin mèrit més galdós!/ 
Perduda la batalla, Rossinyol 
que vas a França i més lluny 
després, /23 anys a Mèxic, a 
vessar d’enyorança. Divorci i 
nova represa,/amb la Rosa que 
l’amor s’hi posa, i al món tres 
Calders més./ Fins que el 62 
toquem els dos, roda el món i 
torna al born /cap a la casella 

de sortida... familiar, laboral 
i literària /desconegut a casa, 
sort de l’Antaviana de Dagoll 
Dagom! /Després d’una jubi-
lació prolífica, acaba aquesta 
trajectòria airada. /Ros com 
sempre, sense el pes de la carn 
i deslligat de mans, /des del 21 
juliol del 94 m’estic al cel, on 
passo una llarga temporada.
A l’espectacle La ciutat de les 
ànimes també hi va destacar 
l’aportació musical en directe 
a càrrec de la violinista Ari-
adna Padró, que va iniciar 
l’estrena tocant des del públic 
amb la mascareta de rigor. 
I també es va interpretar la 
Cançó a Mahalta, cedida pel 
músic manresà Manel Camp 
a propòsit de Màrius Torres 
(Lleida, 1910-Sant Quirze 
Safaja, 1942).
Tenint en compte que l’afo-
rament era limitat i que es 
va fer el ple, el Grup de Te-
atre dels Carlins ja ha previst 
una segona representació de 
l’obra que s’anunciarà opor-
tunament. 

Un poema de Joan Pinyol sobre 
Calders al 14è Tocats de lletra



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

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

Les Jornades Europees de Patrimoni, al Cim de La Tossa de 
Montbui, descobreixen una remodelada Torre del Castell

A mitjans d’aquest mes d’octubre, i amb motiu 
d’una nova edició de les Jornades de Patri-
moni, a La Tossa de Montbui, van ser visi-

tades les importants reformes que recentment s’han 
dut a terme a la mateixa Torre del Castell, una part 
integrant -al costat de l’Església- d’aquest històric re-
cinte monumental de dalt del cim de La Tossa, de 
626 metres d’altitud. Per descomptat, i per a aques-
ta insòlita ocasió, aquest significat esdeveniment va 
poder fer-se efectiu d’acord amb una sèrie de torns 
establerts tot seguint les normes de seguretat anti 
Covid-19; una avinentesa protocol·lària que va per-
metre, si més no, una atenta observació de les sorpre-
nents obres i actuacions que, gràcies a la intervenció 
conjunta de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Montbui i la Fundació de La Tossa de Montbui, 
ha estat possible de dur a un bon i efectiu termini.
L’acció emmarcada dintre de les Jornades Europees 
del Patrimoni va acomplir  la missiva de dur a ter-
me l’estrena de les obres de rehabilitació realitzades 
a la Torre del Castell de La Tossa; activitat estrella 
d’aquesta extraordinària convocatòria que, de fet va 
incorporar com a primer pas –el dissabte- un home-
natge per part dels Amics de La Tossa, a una de les 
persones que més ha vetllat els darrers anys per la 
conservació del Castell de La Tossa i el seu entorn, 
en Joan Palomas. Aquest, en un acte participat per 
l’Alcalde montbuienc, Jesús Miguel Juárez; el regi-
dor d’Urbanisme i Medi Ambient, Adrià Castelltort 
i Mossèn Josep Maria Pujol, de Santa Margarida de 
Montbui, va protagonitzar una inauguració de ma-
nera simbòlica de la nova Torre, on la construcció 
d’una escala i una passarel·la regalen a qualsevol vi-
sitant un altre fantàstic mirador sobre tota la Con-
ca d’Òdena. L’endemà diumenge, es va celebrar una 
jornada de portes obertes a la nova Torre del Castell, 
la qual va comptar amb una notòria concurrència 
de visitants; un succés que va possibilitar l’ingrés a 
aquesta primera planta del Castell de La Tossa, una 
exitosa remodelació realitzada durant l’últim any, 
que ha recuperat de manera sorprenent una vella 
Torre de Defensa. 
Quant a l’esmentada Torre de Defensa, quatre passes 
per la història ens situen originàriament en temps de 
la caiguda de l’Imperi Romà, moment en què bona 
part de l’actual territori montbuienc va ser objecte 
del domini visigòtic fins als dies de l’ocupació sarra-

ïna. Seguidament, el procés de reconquesta promogut 
pels francs va conduir a què tot aquesta demarcació 
passés a configurar-se com a un territori de frontera, 
dins de la Marca Hispànica; un canvi de situació mu-
nicipal que, en cap cas, no va ser impediment per a 
la permanència d’un singular nucli de població que 
hi veia assegurada en aquest reducte fortificat la seva 
supervivència. Així, al costat de l’Església romànica de 
Santa Maria de la Tossa, la Torre de Defensa o de guàr-
dia va ser construïda a l’any 987, segons una planta de 
base rectangular, amb els angles arrodonits; mostrant 
unes parets d’uns 12 metres de llargària, 7 d’amplada 
i 2 de gruix, amb un recobriment de pedres a la part 
alta del mur, pròpia de les construccions militars. Més 
enllà d’aquests elements arquitectònics, el conjunt his-
tòric del Cim de La Tossa estava rodejat d’una muralla 

-del mateix període- que no tancava plenament tota la 
superfície atesa l’existència morfològica d’un barranc.
Avui, i de fet des de sempre, el cim de La Tossa de 
Montbui, endemés d’un paratge privilegiat i unes es-
pectaculars panoràmiques des de qualsevol dels seus 
privilegiats miradors, et convida a descobrir i a par-
ticipar d’un testimonial patrimoni històric, inigua-
lable i genuí, al cor de Catalunya. Tanmateix, d’ençà 
unes decades, a iniciativa de Els Amics de La Tossa, es 
contribueix a la conservació d’aquest espai paisatgís-
tic i històric, amb una proposta de diferents activitats 
culturals, especialment exposicions d’artistes locals i 
comarcals, i també concerts a l’interior de l’Església; 
àdhuc festeigs tradicionals, com: la Festa de la Cande-
lera i Sant Blai, al mes de febrer; la Festa de l’Aplec del 
Roser, al maig; i la Festa de la Tardor, a l’octubre.
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Humans de l’Anoia @ humansanoia

#137 Nídia Tusal Nieto-Sandoval FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Marina Llansana @marinallansana

|V| Càlichs Soler @OCalichs

Joan Mangues @jmanges

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

 Rèd Perill @redperill

Miquel Bernadí @mbernadi

Jordi Cuadras @jordicuadras

Què volen aquesta gent que truquen de matinada? 

”Los 10.000 soldados rusos” sembla el títol d’una 
pel·lícula. Aquest és un dels muntatges policials 
que s’han inventat per detenir 21 persones, en-
tre elles 3 igualadins. Arribarà el dia que l’estat, 
jutges i policies seran jutjats per tantes mentides 
i persecucions ideològiques

Escoltades les explicacions del Benet Salellas i 
els detalls de la Marina Llansana un cop acabat 
el registre, es pot afirmar que com sempre algu-
nes de les actuacions de la GC són surrealistes, 
busquen proves on no n’hi ha. Molta força a tots 
els afectats!

AVUI FA 1 ANY la Plaça Pius XII es convertia 
en la tercera plaça de 9 de la ciutat. Vam desca-
rregar-hi el 3r 3d9f del nostre historial, junta-
ment amb el 2d8f, el 4d8 i el p6 carregat. 

IGUALADINS: Ara que les discoteques estan en 
aquest moment d’impàs és moment d’expropiar 
”LA SALA” i convertir-la en una sala de concerts 
(pública?), que és el què hauria de ser.

Un dia ets jove i l’altre te’n adones que l’horari 
del toc de queda no t’afecta 

Un #ForumUEA de la @UEAnoia diferent però 
més clar que mai: necessitem infraestructures 
per avançar! Fer realitat el tren gran amb Bar-
celona és la solució. Igualada i l’Anoia volem i 
necessitem estar ben comunicats.

www.veuanoia.cat

2 31 La Guàrdia Civil vincula Oriol 
Soler amb Assange, Snowden i 
una “estratègia de desestabilit-
zació” del Kremlin

S’estabilitza la xifra d’ingres-
sats per Covid-19 a Igualada

Funerària Anoia incorpora la 
possibilitat de seguir en “strea-
ming” les cerimònies de comiat

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Colombiana de naixement, anoienca de 
creixement i barcelonina d’adopció.
Sóc figurinista de teatre i òpera, m’encanta la 
meva feina, a través d’ella conec nous mons, 
noves històries, noves psicologies i molta 
molta gent excepcional.

Estic casada amb el Sergi, ens vam conèixer 
en una sala d’assaig fa 14 anys, i des de 
llavors la vida i el teatre se’ns barregen 
indesxifrablement. Soc mare de la Rita i 
l’Aretha, de 5 i 2 anys respectivament, dos 
éssers meravellosos que fan que el ritme no 
pari mai i que el dormir estigui sobrevalorat. 

 

AEiG J.Caresmar i M.A.Salvà 

  @caucaresmarsalva
Coral Infantil Gatzara

@coralgatzara
Casal Popular d’Igualada, El Foment 

@casal_elfoment

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
M’agradaria llegir la notícia que per fi el nostre govern aposta per valorar la cultura com a bé 
essencial, amb els recursos i les infraestructures reals que li calen. Que els treballadors de la cultura 
ja no hem de fer malabarismes, valga la redundància, per tenir uns sous dignes i que els processos 
creatius són recolzats econòmicament com a eines de procés transformador social que són.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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LA SOSTENIBILITAT COM A PALANCA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

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

PLUSVÀLUA MUNICIPAL I HERÈNCIES

Moltes vegades quan 
calculem els costos en 
una herència, algun 
client se sorprèn de 

l’import a pagar per l’anomenada 
Plusvàlua municipal. És molt fre-
qüent trobar articles en els diaris 
parlant de l’Impost de Successions 
però no d’aquest impost, i en canvi 
el 90% de les herències paga plus-
vàlua municipal i no Successions.

Aquestes preguntes me les feia 
l´Eduard, quan signava l’herència 
de la seva mare i vaig passar a ex-
plicar-li:

1) S’aplica només als habitatges o 
terrenys urbans, mai a les finques 
rústiques. Si s’hereta un terreny 
en el camp no pagarà plusvàlua ja 
que precisament el nom és Impost 
sobre l’Increment de Valor dels ter-
renys de Naturalesa Urbana.
2) Qui ho paga en una herència?. 
Lògicament l’hereu, o en cas de ser 
varis el que s’adjudiqui aquesta fin-
ca.
3) Com es calcula?. El valor que 
utilitzen els Ajuntaments és el va-
lor cadastral del sòl (no compta el 
valor de la construcció) i es multi-
plica per un coeficient diferent per 
a cada municipi i els anys que ha 
tingut la finca el causant, mínim 1 
any i màxim de 20.
4) Quant temps tinc des de la mort 
del causant? Sis mesos, encara que 
es pot demanar una pròrroga per 

6 mesos més mitjançant sol·licitud 
signada pels hereus.
5) I si el causant va adquirir per un 
valor més alt segons la seva escrip-
tura? En aquest cas es podria recór-
rer el pagament per a no haver de 
fer front al pagament, al no existir 
pròpiament increment de valor.
6) Com es paga l’impost?. Segons 
cada Ajuntament, en alguns cal 
calcular un mateix (autoliquidació) 
o bé declarar i l’Ajuntament farà els 
càlculs, 
7) I  si em venc el pis que he he-
retat, torno a pagar plusvàlua?. Sí, 
ja que en tota transmissió, sigui 
d’herència, donació o compraven-
da es paga, però en cas de vendre 
en menys d’un any sortirà import 
0, i si el venc en els primers anys 
des de la defunció la quantitat serà 
mínima ja que haurà transcorregut 
molt poc temps des de l’ultima me-
ritació.
8) No confondre plusvàlua munici-
pal amb la plusvàlua en cas de ven-
da que es liquida per l’IRPF.
9) Hi ha bonificacions? Sí, sol ha-
ver-hi en cas d’habitatge habitual 
del causant però solen limitar-se 
a uns imports (per exemple fins a 
màxim de 95.000 euros de valor ca-
dastral).
10) Un discapacitat o major de 65 
anys paga plusvàlua municipal? 
Desgraciadament gairebé cap mu-
nicipi contempla bonificacions o 
exempcions per a discapacitats o 
persones majors de 65 anys.   

El govern decreta el toc de queda i, 2 dies després, 150 persones “im-
portants” (inclós MINISTRE DE SANITAT), se’l salten i celebren una 
festa privada. MISSATGE: “Els ciutadans han de complir les normes. 
Nosaltres, les persones importants”, NO! #MarcaEspaña

¿Es rentable invertir en oro? Entre 1991 - septiembre 2020, la rentabilidad 
real media anual fue del 1,423%. Una cuantía más propia de un activo 
seguro (renta fija a largo plazo) que de uno de arriesgado. El oro es de 
los últimos.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

“El 90% de les herències 
paga plusvàlua municipal 

i no Successions”.

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.

Raul Antúnez 
Consultor en Sostenibilitat a Grup Carles
@raul_antunez

La sostenibilitat 
ha arribat per quedar-se,

La sostenibilitat és un con-
cepte econòmic, social i 
ecològic que pretén ser una 
manera d’organitzar l’acti-

vitat humana que permeti la satis-
facció de les necessitats actuals sen-
se comprometre la capacitat de les 
generacions futures. Tot i no ser un 
concepte nou, i certament tampoc 
circumstancial, no s’ha estructurat 
fins ara com a element clau dins 
d’un engranatge econòmic que per-
cebia la sostenibilitat més com un 
element de cost que com un siste-
ma sinèrgic de creixement. Però tot 
paradigma té el seu punt d’inflexió, 
i aquesta transició està actualment 
en ple procés de consolidació. Dos 
fenòmens marquen la magnitud 
d’aquesta aposta a escala europea.

El Pacte Verd Europeu estableix un 
nou full de ruta per aconseguir que 
Europa sigui climàticament neutra 
d’aquí al 2050. Més recentment, la 
Unió Europea ha dotat un paquet 
de fons inèdit de més de 2.024 M€ 
per reparar els danys causats pel 
Covid-19 i transformar l’economia. 
Aquest Pla de Reconstrucció con-
centrarà bona part de les inversions 
previstes en el suport a la inversió 
en les transicions ecològica i digital 
dels diferents països membre de la 
UE. Sota aquestes premisses, la sos-
tenibilitat s’integra finalment dins 
el fenomen econòmic, de la matei-
xa manera que dècades enrere ho 
va fer el capitalisme. En els pròxims 
anys resultarà evident parlar d’eco-
nomia sostenible sense utilitzar im-
plícitament la paraula sostenible, de 
la mateixa manera que ens referim 
de forma majoritària a economia 
capitalista quan pensem en el con-
cepte economia.
Resulta evident que aquelles em-
preses que adaptin abans els seus 

sistemes gaudiran d’avantatges 
competitius i veuran assegurada la 
seva continuïtat. El sector finan-
cer i assegurador estan ja incorpo-
rant plans que delimitin els riscos 
climàtics, ambientals i socials dels 
seus actius. Per garantir inversions, 
crèdits i assegurances competitives, 
els diferents actors econòmics han 
de començar a establir mecanis-
mes d’identificació de riscos actuals 
i futurs. Mecanismes basats en la 
Responsabilitat Social Corporati-
va, l’Anàlisi de Riscos Climàtics, el 
càlcul de la Petjada de Carboni, el 
Reporting d’Informació no Finan-
cera i la Governança Climàtica, són 
algunes de les eines sobre les quals 
pivotaran les oportunitats per situ-
ar-se en posicions estratègicament 
competitives en la popera dècada i 
poden servir de punt de partida per 
identificar projectes que siguin ob-
jecte de finançament directe via els 
Plans de Recuperació previstos en 
els pròxims anys.

La sostenibilitat ha arribat per que-
dar-se, no com un cost associat 
complementari a l’activitat econò-
mica, sinó com a palanca de canvi i 
desenvolupament econòmic. Si fins 
ara, sobre qui pivotaven els proces-
sos lligats a la sostenibilitat i el canvi 
climàtic eren els departaments tèc-
nics, ara ja s’hi han incorporat els 
departaments de màrqueting i ben 
aviat veurem les estructures finan-
ceres i de gerència estratègica parti-
cipant en aquests processos.  

El govern decreta el toc de queda i, 2 dies després, 150 persones “importants” 
(inclós MINISTRE DE SANITAT), se’l salten i celebren una festa privada. MIS-
SATGE: “Els ciutadans han de complir les normes. Nosaltres, les persones im-
portants”, NO! #MarcaEspaña
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TC Carrique

L’empresa TC Carrique, situa-
da a Vallbona d’Anoia (Barce-
lona), es dedica des de fa més 
de 50 anys, a la fabricació i 

estampació de productes  metàl·lics a 
mida. Fabriquen tot tipus de produc-
tes com armaris elèctrics, barbacoes, 
taquilles, peces per automoció, mobi-
liari, quadres elèctrics per ascensors, 
entre altres, tots produïts amb materi-
als com l’inoxidable, el coure, el ferro 
o l’alumini.

S’encarreguen de tot el procés pro-
ductiu: plegat, tall làser, troquelat, 
soldadura, muntatge, embalatge i eti-
quetatge. Treballen tant a demanda 
del client en sèries llargues o curtes, 
com amb productes de disseny propi. 
Alguns dels valors afegits que els dife-
rencien de la competència són l’agili-
tat i la rapidesa, poden produir sèries 
curtes en 1 o 2 dies, la versatilitat i in-
novació amb la màxima qualitat. 

Nova màquina plegadora 
híbrida: Axial Hsyncro-143

L’última màquina adquirida per l’em-
presa el passat mes de juny, ha estat 
la plegadora híbrida de la marca Axi-
al, en concret, el model Hsyncro-143. 
La plegadora té 140 tones de força i 
3050 mm de longitud total de plegat. 
Aquesta plegadora es configura en 
funció de les diferents necessitats de 
la feina a realitzar. El seu límit poste-
rior es construeix amb una mecànica 
de gran precisió, alta velocitat de des-
plaçament i tolerància zero.

Amb aquesta màquina, TC Carrique 
podrà fabricar les peces amb més ra-
pidesa i precisió gràcies als seus eixos 
independents que permeten fer les 
correccions de forma automàtica i a 
la safata amb la que es poden moure 
peces més grans i amb més rapide-
sa. A més, inclou diversos sistemes 
de seguretat per als treballadors i és 
molt silenciosa. El fet que sigui híbri-
da permet estalviar a l’empresa entre 
un 30% i un 40% de consum energètic 
contribuint d’aquesta manera també 
amb el medi ambient.

Incorpora una pantalla tàctil molt 

intuïtiva amb control numèric Visi-
touch 19 que permet el càlcul de tot 
el procés de plegat en mode 2D i 3D. 
Aquest sistema incorpora un potent 
software que permet programar i si-
mular les peces abans de produir-les.
Aquesta màquina s’afegeix a les altres 
de TC Carrique. L’empresa compta 
amb 3000 m2 dividits en 8 zones amb 
maquinària d’última tecnologia. A les 
instal·lacions hi ha clarament diferen-
ciades les zones d’oficina, muntatge de 
productes de grans dimensions, el ta-
ller mecànic, el magatzem, una zona 
dedicada només a l’acer inoxidable, 
la zona d’embalatge i la zona de mà-
quines on podem destacar màquines 
de soldadura TIC, MIG i amb punts, 
polidora, premsa, la talladora làser 
Nukon fibra 2KW, la punxonadora 
FINNPOWER amb càrrega i descàr-
rega automàtica i les plegadores, on 
trobaríem la nova plegadora híbrida. 

TC Carrique, una empresa 
compromesa amb el medi 
ambient

Recentment, l’empresa ha instal·lat 248 
panells solars que li permeten gene-
rar electricitat amb energies renova-
bles. Aquests panells generen 146.878 
KWh/any, de mitja anual, que contri-
buirà en un estalvi de 59.54 tones de 
CO2 a l’atmosfera anualment. I és que 
l’energia solar compta amb una sèrie 
de beneficis tant per al planeta com per 
a l’empresa: no contamina, és renova-
ble, evita l’escalfament global, redueix 
l’ús de combustibles fòssils i millora els 
costos productius de l’empresa. Gràci-
es a la reducció de costos de producció, 
l’empresa pot reduir els costos als seus 
clients oferint la millor relació qua-
litat/preu i al mateix temps, reduir la 
contaminació del medi ambient. 

Una empresa amb història

Als anys 60, Rafael Carrique va fun-
dar Talleres Carrique a la comarca de 
l’Anoia. El negoci va començar com 
un petit taller de baranes i serralleria i 
poc a poc, va anar adquirint més ma-
quinària i augmentant la seva produc-
ció i serveis.

Amb els anys, l’empresa ha anat evo-
lucionat i creixent tenint una forta 
presència en el sector a la província 
de Barcelona i a altres zones de Cata-
lunya, Espanya i sud de França. Ac-
tualment, ofereix un gran diversitat 
de serveis relacionats al sector del 
metall. La gran versatilitat i la tecno-
logia de tota la seva maquinària ha 
fet que amb els anys TC Carrique es 
mogui en diferents sectors com el de 
l’automoció, l’electrònic, l’industri-
al, la il·luminació solar o mobiliari 
metàl·lic per la llar o empreses.

El sector del metall és un sector que 

canvia molt ràpidament i requereix 
de noves tecnologies constantment. 
Podem destacar de l’empresa la ràpi-
da adaptació pels canvis i la constant 
millora en innovació i qualitat dels 
seus productes i processos produc-
tius.
Actualment, l’empresa està en procés 
d’expansió, innovació i digitalització, 
adaptant-se a les noves necessitats del 
mercat. Ha apostat per l’ús de les tec-
nologies digitals per comercialitzar els 
seus serveis i productes i donar-se a 
conèixer a més territoris a través d’In-
ternet. Avui dia, podem trobar tota la 
informació de l’empresa, productes, 
serveis i notícies a diversos canals on-
line: Linkedin, Facebook i Youtube. 

Una empresa metal·lúrgica en constant evolució i innovació

Activitat: Fabricació i estampació de productes  metàl·lics a mida. 

Ubicació Vallbona d’Anoia

Treballadors 29 

Any fundació 1964

Amb la col·laboració de:



L’Igualada HC guanya, per primera vegada, la Lliga 
espanyola d’hoquei, i s’estrena el Festival Anòlia
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1989 va ser un any 
molt especial per a l’es-
port igualadí. L’Igua-

lada Hoquei Club aconseguia 
el primer d’una llarga llista de 
títols, que el convertiria en el 
millor equip d’Europa. El camí 
fins aquella primera lliga, però, 
no va ser gens fàcil...  Només 
cinc anys abans, va ascendir la 
categoria de Divisió d’Honor.
Segons s’explica en el recull 
històric De l’Astòria a les Co-
mes, de Pep Elias, Kilian Sebrià 
i Salva Torras, la temporada 
1980-81 l’equip va salvar la ca-
tegoria, tot i la crisi econòmica 
i social que afectava l’entitat. 
Però un grup de persones jo-
ves, vinculades amb el club a 
través del seu treball amb els 
juvenils, va decidir agafar les 
regnes de l’IHC, i després de 
dues temporades de transició, 
l’Igualada va iniciar una nova 
etapa amb el trasllat a la pista 
de les Escoles Pies, que va esde-
venir el primer pavelló cobert 
de l’hoquei igualadí. La pista 
va ser l’escenari, la temporada 
1983-84, del retorn de l’IHC 
a la Divisió d’Honor, després 
d’un partit final a la pista del 
Cambrils Hoquei Club.
La temporada 1984-85 es va 
assolir la permanència i l’any 
següent va mantenir-se jugant 
la promoció. La temporada 
1987-88, l’Igualada ja jugava 
a la pista del poliesportiu de 
les Comes i va aconseguir una 
tercera posició. La temporada 
següent l’Igualada es convertia 

1989 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Imatges de la victòria de l’IHC a la pista del Dominicos de la Corunya, que el va convertir 
en campió de la Divisió d’Honor 1988-89. Arxiu La Veu.

per primer cop en la seva his-
tòria en el campió de la Divi-
sió d’Honor d’hoquei. Aquell 
triomf va portar Igualada a 
l’esclat d’alegria descontrolada 
més gran que es recorda. Va 
ser la lliga de l’aeroport del Prat 
ocupat per igualadins per rebre 
els campions, de la diligència, 
dels jugadors mantejant Roc 
Mestres sota la mirada atenta 
dels gegants d’Igualada, de tota 
la ciutat al carrer, del boti-boti 
a la plaça de l’ajuntament i del 
Sant Pancràs.
Aquella mateixa temporada, 
l’IHC va jugar les finals de la 
Copa del Rei i de la Copa de la 
CERS.
D’aleshores ençà, l’Igualada 
HC es consolidà com el millor 
equip europeu de la dècada de 
1990, amb tècnics com Carlos 
Figueroa, Albert Tarrida i Joan 
Pont i excepcionals jugadors 
com Santi Carda, Joan Carles, 
Carles Folguera, Albert Fol-
guera, David Gabaldón, Ivan 
Tibau, Jaume Llaverola, Joan 
Ayats, Ramon Peralta, Pep 
Benito, Xavi Gimeno, Quim 
López, Dani Viñas o David 
Busquets.
Tot i que després de la prime-
ra lliga, les limitacions econò-
miques de l’entitat l’obligaren a 
lluitar en condicions desiguals 
amb equips molt més potents i 
farcits de grans jugadors -com 
el Liceo de La Coruña primer 
i el FC Barcelona, després-, 
l’IHC ha aconseguit un pal-
marès realment excepcional, 
que inclou sis Copes d’Europa, 
cinc Supercopes d’Europa, cinc 

Lligues catalanes.

Neix l’Anòlia
El festival Anòlia va néixer el 
setembre del 1989, amb el lema 
Jazz de nit, com un moviment 
cultural i artístic. El 1990 el fes-
tival va passar a fer-se el mes de 
juliol amb el lema Set en viu. El 
1991 es va fer coincidir amb els 
dies de la Festa Major, durant 
el mes d’agost, i a partir del 

Lligues espanyoles, 2 Copes del 
Rei, 1 Supercopa d’Espanya i 5 

1992 el festival s’ha mantingut 
sempre al mes de juliol amb 
una durada d’entre una i dues 
setmanes de concerts. Durant 
els primers anys es va celebrar 
a l’amfiteatre del parc de l’Esta-
ció Vella, obert al principi dels 
anys noranta. 
Per l’Anòlia hi ha passat el bo i 
millor de la cançó catalana en 
totes les seves vessants.

Anuncis publicats a La Veu de l’Anoia el 1989.
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Verificació que hi ha qui compra l’aprovació / 2. Només el pi de For-
mentor és més poderós que ell. Nyap, i a sobre escrit al revés / 3. Un a la romana. Deu ser 
famós, però d’amic ni parlar-ne. Rap escuat / 4. L’Aràbia més desitjada. Herbes capaces de 
malmetre les vies / 5. Oh, sí, d’os! Com magnetòfons però per a audicions privades / 6. Dintre 
els marges de la llei. Gripau vestit de gala. La gota que vessa del got / 7. Mala fèmina, que ets 
traïdora i mentidera! No cridem, que peixem / 8. Dotze tones d’un cop de pistola. Descolorida 
per la paleta d’en Juan / 9. Per prendre’n una no et converteixes en lladre. Cucurutxo d’auto-
pista / 10. Posseeixin auxiliaritat. Pagaré els confidents amb mantega / 11. A la panxa del bou. 
Tercera fase, la dels encontres de cromosomes. Tros de tros / 12. Falta de companyia per no 
haver omplert del tot la sol·licitud. Fabriqui de Creixell estant / 13. Pólvores no explosives ans 
curatives. Encara que a una com aquesta li servirien de poc.

VERTICALS: 1. Mineral semblant a la crisolita però més insòlit. Exèrcit en campanya 
entrant a l’hostal / 2. Un parell d’ous. Dinastia búlgara famosa per les rucades. De la poma 
a la boca / 3. Mucositat amb presència d’humus. No només combat la brutícia, també ha 
esbandit un gall fer / 4. Generosa com només pot ser una filla. Te’l miris per on te’l miris 
és un descregut / 5. És un afer de ronyons. Calmat, com el xàfec a cals Gestmusic / 6. Al 
tancar aquesta edició. Experts en bons costums, i en mals també. Els que en venen no 
s’esperen al 25/D / 7. Conciutadà de la Laura i també d’en Montalbano. Del Maresme a la 
porta del Corte Inglés / 8. Indicis d’afusellament. Possibilitats de comprar estocs només 
per directius. Acaba fatal / 9. Fabricants de peces que tothom trepitja. Tiberi inclòs a la dis-
coteca / 10. El mig de la meitat. “Voti a K”, diu el lema a les eleccions d’aquesta comunitat 
russa. Abracen la Rebull / 11. Estigueren pel rector. Tub electrònic de quatre electròdes en 
ascens / 12. Art de convertir les escales en peces dignes de tocar.

passatemps
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Troba les 7 diferències

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                        
2                        
3                       
4                        
5                     
6                     

7                      
8                       
9                      

10                        
11                       
12                        
13                      

C O M P R O V A C I O   
R O U R E   I F A T I P 

I   C O N E G U T   R A 

S A U D I T A   I V E S 
O S S I   O T O F O N S 

L E   G A L A P E T   A 

I N F A M E   C R I E M 
T I R   A G R I S A D A 

  D E C I S I O   C O N 

 H A G I N   U N T A R E 
 O   A N A F A S E   T R 
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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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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

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

qualitat i delicadesa 

www.kubbdeliris.cat . Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

ET PORTEM EL KUBB A CASA
Menú de dilluns a divendres 16€

Menú cap de setmana 25€

Consulta la nostra web:

de sempre. 

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

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

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

MENÚ DIARI PER EMPORTAR 

de dilluns a divendres
 de 13:30 a 15:45h per recollides

Ctra BV 2204 km2 de Santa Margarida de Montbui
Tel. 646 728 984

Ara take away

RESTAURANT SCORPIA  
 Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  

TELF /  93 806 05 55  
 scorpia@restaurantscorpia.cat

Plats 
per 
emportar

per encàrrec
 de dijous a diumenge

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Octubre/Novembre
30: Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia; Zenòbia.

31: Alfons  Rodríguez; Quintí; Volfang; Lucil·la. 
1: Tots Sants.

2: Commemoració de tots els fidels difunts.  
3: Martí de Porres; Ermengol; Sílvia, .

4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola; Fèlix de Valois,
5: Zacaries; Elisabet;  Magne; Bertil·la

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 98Igualada, 27 d’octubre de 2020

7è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

Sempre recordem el teu esperit lluitador i 
la teva perseverança en el nostre dia a dia.

Igualada, 27 d’octubre de 2020

7è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Sempre et tenim present en els nostres pensaments.
De la teva família: la teva dona, Carme; i fills, Carmina (†), Josep, Rut i David. 

T’estimem i mai t’oblidarem.

Igualada, octubre de 2020

Joan Vives Queraltó
10è. aniversari del traspàs de:

que morí el dia 2 de novembre de 2010

La seva esposa, Assumpta, 
prega una oració per ell
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Dilluns 26 d’octubre el Saya 
ens ha deixat. Tota la família 
el volem recordar per sempre 
com el pare, el germà, l’avi 
i l’amic que ens ha fet feli-
ços d’haver conegut. La seva 
energia, la força vital, el geni 
creatiu i el seu somriure que-
den entre nosaltres. 
La trajectòria professional del 
SAYA en el món del dibuix i 
com a creatiu en el disseny 
gràfic ha estat referent dins 
de la comarca, amb treballs 
que li han donat també el 
reconeixement més enllà de 
l’àmbit local.

Ens ha deixat SAYA, Lluís Velázquez 
Sayalero (1940-2020). Dibuixant i 
dissenyador gràfic

En la mort de l’igualadí 
forà Josep Balcells 
Junyent

Divendres de la setmana 
passada, dia 23 d’octubre, va 
morir a Barcelona, a l’edat 
de 96 anys, l’igualadí Josep 
Balcells Junyent.
Igualadí de naixement i 
membre de l’Associació dels 
Igualadins Forans. Va es-
tudiar Dret, Ciències Polí-
tiques i Sociologia i va fer 
oposicions a l’Ajuntament 
de Barcelona on va arribar a 
ser el Vicesecretari del con-
sistori municipal.
Vivia a Barcelona però sem-
pre portava Igualada al cor. 

Tant que si Deu vol descan-
sarà en terres Igualadines. 
Patia la malaltia d’Alzhei-
mer des de feia molts anys 
però sempre va mantenir el 
seu esperit d’agraïment per 
l’ajuda rebuda i les bones 
maneres. Quant ja no conei-
xia a la família, de l’unic que 
parlava era de la seva Igua-
lada.
La Veu de l’Anoia, el febrer 
del 1985, va publicar una 
entrevista on explicava la 
seva trajectòria personal i 
professional.



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, ortopèdia tècnica i esportiva,
 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 30: 

R SINGLA 
Pujadas, 47

 DISSABTE  31:  

JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 1:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 2: 

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 3:  

ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES  4:  

SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 5:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIVENDRES 6: 

BAUSILI
Born, 23

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



DAVID ZUMEL ROMAN /  
Metge de família de l’Àrea Rural de 
la Pobla de Claramunt

Sóc David Zumel Roman, vaig néixer a la clínica La Alianza de Barcelona el 6 d’abril 
del 1956. Vaig estudiar medicina a l’Hospital de Sant Pau. En guanyar les oposicions 
em vaig incorporar a Huete, al costat de Cuenca on vaig conèixer la meva esposa 
Mercedes. El 1988 vàrem tornar a Barcelona i el 1993 vaig arribar a la Pobla de 
Claramunt. Les meves filles, Claudia i Alba, varen néixer a l’Hospital d’Igualada. Visc 
a la Torre de Claramunt. Aprofito que La Veu em doni oportunitat d’acomiadar-me 
de tots els meus pacients que, des del primer dia, m’han acollit molt bé i els estic molt 
agraït. Ha sigut tot un privilegi exercir de metge de poble a la Pobla de Claramunt. 

Quants anys de metge de família a la Pobla de Clara-
munt?

Vaig començar de metge a Huete (Cuenca) fa 37 anys. 
Cinc anys després vaig tornar a Catalunya, primer a Santa Co-
loma, després a Barcelona i finalment el 1983 a la Pobla on he 
estat fins que m’he jubilat.

Com funciona la sanitat pública en un poble?

Dels mitjans que teníem quan vaig començar amb un maletí i 
el meu propi instrumental a ara que la sanitat s’ha organitzat 
en equips i s’ha dotat de més mitjans tècnics s’ha millorat molt. 
Quan vaig arribar a la Pobla les tasques del metge de família 
eren també de salut pública. Fèiem controls a fàbriques i esta-
bliments, fins i tot de forenses. Per sort, es van crear els equips 
d’atenció primària que els pacients valoren molt. Els pobles 
han de tenir assistència propera, sense oblidar pobles petits i 
masies allunyades. Patim dèficit de finançament i falta de per-
sonal amb massa precarietat laboral des de fa anys.

Parla de l’Àrea Bàsica de l’Anoia Rural?

L’ABS Anoia Rural dona assistència a 14 pobles en 9 consultoris 
locals, que s’han hagut que tancar durant la pandèmia, centra-

litzant l’assistència al de la Pobla, que reunia millors condici-
ons. Els consultoris s’estan tornant a obrir esglaonadament. És 
important disposar d’un equip cohesionat, esforçats treballant 
coordinadament en moments tan difícils com hem patit. Amb 
l’esforç i compromís de l’equip hem pogut superar tan difícil 
situació. És d’agrair la disposició que té la població a l’hora de 
confinar-se i prendre mesures de prevenció.

Vostè, a més de metge és també psicòleg. Ajuda a l’hora de 
tractar als pacients?.

La malaltia i el confinament han afectat molt a la salut física i 
psicològica de tothom. El metge de família aplica una medicina 
biopsicosocial i aspectes de confiança. Conèixer les circums-
tàncies personals de les famílies i aplicar psicologia ajuda molt.   

Podem aplicar mesures efectives per no contagiar-nos de la 
covid-19?

Malauradament el virus ha causat una crisis sanitària sense 
precedents amb un alt preu en vides. Un terç del nostre equip 
ho va patir. Les primeres setmanes foren molt dures, estem 
patint una tensió i sobrecàrrega de feina importants, però a 
poc a poc hem anat disposant de millores organitzatives, però 

encara són insuficients. S’han modificat els consultoris per a 
separar els pacients. Fem consultes telefòniques i telemàtiques 
per limitar el contacte entre persones però si el cas ho reque-
reix es fan presencials programades. Les mesures són prou 
conegudes: mascareta dins dels locals i al carrer, a l’estossegar 
cobrir la boca amb mocador o colze, rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic i amb aigua i sabó, no tocar-se boca cara i ulls, 
distància mínima de dos metres entre persones i grups reduïts. 
Les persones grans i els crònics s’han de protegir perquè són els 
més febles i els joves, han de fer un esforç per no contagiar-se. 
Si apareixen símptomes contactar d’immediat amb els serveis 
sanitaris.

A la Pobla s’ha vinculat a les entitats i ha potenciat la creació 
del club d’escacs.

Jugava a tennis i he sigut membre de la junta del Club Tennis 
la Pobla on, també hi havia alguns aficionats als escacs i vàrem 
muntar un club on juguem individuals i per equips. Els escacs 
són per a totes les edats, obren la imaginació i donen agudesa 
mental. És una gran eina que potencia l’aprenentatge i les capa-
citats cognitives.   

Declarat un nou confinament, no sabem massa on som i potser ningú sap on anem. Diuen que volen descentralitzar la gestió. Els hospitals s’omplen i els malalts en patei-
xen les conseqüències. Organització per vegueries? L’Anoia pertany a la Regió Sanitària de la Catalunya Central i ningú ha dit res sobre canvis d’ubicació, però resulta que 
molts dels diagnòstics per detectar si s’està infectat es realitzen a CLILAB del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (però no el Baix 
Penedès). Manresa queda lluny. Hi ha qui es pregunta per què hi ha un pla urbanístic a l’Anoia quan, al mateix temps, se n’està fent un per l’àmbit del Penedès. I diferents 
veus es queixen de que ací s’hagi fet un Pla de Mobilitat que no lliga amb el que demanen algunes organitzacions vilafranquines. Manca coordinació, transparència i sobren 
personalismes interessats en “posicionar-se” en la futura administració, quan hauria de ser un afer compartit i treballat entre tots. Res de nou. Només cal veure les malfiances 
entre els socis de govern local amb els retrets que es fan pel tema dels afectats pel tancament perimetral del març. Patim un mal generalitzat. Tranquils. Aviat Tot Sants!

“Per no contagiar-se cal 
mascareta, rentar-se les mans, 

distància social i grups reduïts”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla

Divendres, 30 d’octubre de 2020

Espai patrocinat per:

Volkswagen Touran 1.0 TSI 
Edition 85 kW (116 CV)

 (22.318 Km)
PVP 29.866€

Volkswagen T-Roc Advance 1.6 
TDI 85 kW (115 CV)

 (18.669 Km)
PVP 29.983€

Volkswagen Caddy Trendline 2.0 
TDI BMT 75 kW (102 CV) 

 (85 Km)
PVP 29.155€

Volkswagen Caddy 2.0 TDI Maxi 
Kombi BMT Trendline 75 kW (102 CV)

 (11.193Km)
PVP 29.272€ 7 places

Škoda Spaceback 1.0 TSI 81 kW 
(110 CV))

 (10.371 Km)
PVP 21.014€

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 
Business & Navi DSG 85 kW (115 CV) 

(47.547 km)
PVP 30.646€

Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

( 2.500 Km)
PVP 28.767€

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 
Design edition CoD EVO S tronic 

110 kW (150 CV)
(26.923 Km)

PVP 35.125€

Audi A4 S line 35 TFSI 110 kW 
(150 CV)

(17.294 Km)
PVP 45.811€

Audi A5 Sportback sport 2.0 TDI 
140 kW (190 CV) S tronic

(94.777 Km)
PVP 60.633€

Audi Q3 S line 35 TDI 110 kW 
(150 CV) S tronic

(500 Km)
PVP 50.556€

Audi Q5 S line 40 TDI quattro 140 
kW (190 CV) S tronic

( 150 Km)
PVP 69.152€

16.900€ 19.900€

21.100€

21.700€ 21.100 € 18.930€ 12.600€

21.430€ 26.400€ 30.800€ 38.400 € 46.900€


