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L’EDITORIAL

Seguretat
R ecentment, en una reunió veïnal amb els 

Mossos d’Esquadra, van avisar als resi-
dents d’un barri aïllat de la comarca, que 
estiguessin alerta a partir del canvi d’horari 

d’hivern. Es veu que els lladres, la majoria procedents 
d’altres països, sobretot de l’Europa de l’Est, decidei-
xen cometre delictes quan arriba l’hivern i és fosc més 
d’hora. I en aquest país, a 
diferència de molts altres 
d’Europa, s’arriba tard a 
casa. La policia aconse-
llava, per exemple, deixar 
llums oberts d’alguna es-
tança que fossin visibles 
des de l’exterior, com a 
mesura dissuassòria. Són 
consells, interessants, 
però no estalvien ni la por, 
ni la sensació d’insegure-
tat...
Afortunadament, l’Anoia 
no ha estat, habitualment, un territori insegur, a tenor 
de les dades que proporcionen els propis Mossos d’Es-
quadra. Però els temps canvien, i des de fa uns anys 
és un dels espais de Catalunya amb més plantacions 
il·legals de marihuana... I això acostuma a anar acom-
panyat de grups de delinqüents.

Si les últimes setmanes hi ha hagut alguns casos de ro-
batoris a comerços d’Igualada, o dissabte passat, es van 
produir aldarulls i violència al carrer, és ben lògic que 
augmenti la sensació d’inseguretat. Molt raonable.
Ens preguntem quantes unitats de vigilància dels Mos-
sos hi ha al carrer, a l’Anoia. Especialment a les nits. 
Ens temem que molt poques. Vindria essent hora que 

les autoritats públiques 
d’aquest territori fes-
sin un front comú per  
solucionar-ho, abans 
que s’hagi de lamentar 
quelcom negatiu. 
És molt positiu que 
des de l’Ajuntament 
d’Igualada  s’avisi amb 
contundència que se 
serà implacable amb 
els incívics i els qui de-
linqueixin a la ciutat. 
Sobta quan veiem, gai-

rebé sempre, que els qui roben als nostres comerços, 
entren a les nostres cases, o malmeten el que és de tots, 
entren per una porta emmanillats i surten per l’altra 
lliures, amb càrrecs que s’acumulen i de poc serveixen. 
Realment tenim un problema amb la Justícia. I poca 
valentia per solucionar-lo de debò. 

Sobta quan veiem, gairebé 
sempre, que els que roben als 
comerços, entren a les cases, o 

malmeten el de tots, entren per 
una porta emmanillats i surten 

per l’altra lliures...

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Joaquín Aguirre, magistrat del Jut-
jat d’instrucció número 1 de Barce-
lona, ha vist com l’Ambaixada Russa, 
en la seva pàgina web, feia ironia de 
la seva interlocutòria i de l’informe de 
la Guardia Civil, dient “la informació 
apareguda als mitjans espanyols so-
bre l’arribada de 10.000 soldats russos 
a Catalunya és incompleta. Cal afe-
gir-hi dos zeros més” per continuar 
dient que “les tropes haurien de ser 
transportades pels avions ‘Mosca’ i 
‘Chato’, acoblats a Catalunya durant 
la Guerra Civil i amagats en un lloc 
segur fins a rebre l’ordre xifrada d’ac-
tuar.”

Manuel García-Castellón, jutge de 
l’Audiència Nacional del ‘cas Villa-
rejo’,  ha tornat a arxivar la peça nú-

mero 5, referida a Corinna Larsen, 
atenent a la petició de la fiscalia “no 
existeixen elements suficients que 
permetin sostenir la comissió de de-
lictes de suborn ni de descobriment 
de secrets en els dos suposats encàr-
recs que constitueixen l’objecte de la 
present investigació, de manera que 
resulta procedent l’arxivament del 
procediment”.

Jorge Fernández Díaz, exministre 
de l’interior, contradiu davant el ma-
teix jutge el que va declarar Francis-
co Martínez,  exsecretari d’estat de 
Seguretat. Diu que “no en sap res”, 
mentre que el que era el seu subor-
dinat aporta uns e-mail on es llegeix 
“L’operació s’ha fet amb èxit: s’ha 
abocat tot (dos iPhones i un iPad). 
Demà tindrem l’informe [...]. Una 
altra cosa és que nosaltres amb l’abo-
cament puguem accedir a una gran 
i interessant informació... veurem. 
T’informo”. L’exministre ha declarat 
que “poden haver estat manipulats”. 

Albert Batlle,  tinent d’alcalde de 
Seguretat de l’Ajuntament de Barce-
lona, va explicar que “els incidents 
que hi ha hagut a la ciutat són greus 
i la vandalització de certes zones de 

la ciutat ens ha de preocupar”. I per 
justificar-les ha dit “s’està produint un 
efecte mimètic de les protestes que hi 
ha en altres ciutats de l’Estat, així com 
en altres punts d’Europa.”

Pere Ferrer, director dels Mossos, ha 
dit “Hem vist grups d’extrema dreta 
molt violents, organitzats, caldrà in-
vestigar per evitar que això es repetei-
xi.” I en aquesta línia Miquel Sàmper, 
conseller d’Interior, ha assegurat que 
“investigaran i perseguiran els que 
han practicat aquesta violència extre-
ma.”

La consellera de Salut, Alba Vergés, 
dona per feta la pròrroga del toc de 
queda, que finalitza el període de 15 
dies inicials aquest dilluns. I sobre la 
possibilitat d’una obertura parcial de 
la restauració, per exemple les terras-
ses, no ho ha descartat però ha alertat 
que “no es pot córrer”.

JxCat i ERC s’enganxen per blin-
dar el català a l’escola. Junts posa en 
dubte que l’esmena que ERC nego-
cia a la llei espanyola garanteixi el 
català com a llengua vehicular. La 
republicana Bassa, ponent de l’es-
mena, acusa Junts de dir “falsedats”.

Totalitarismes
Es defineix el totalitarisme com el “rè-
gim polític que exerceix una forta in-
tervenció en tots els ordres de la vida 
d’una nació o d’un estat i que, sense 
admetre cap forma d’oposició legal, 
concentra la totalitat dels poders es-
tatals en mans d’un grup o partit, no 
respectant els drets cívics i polítics i 
les llibertats públiques, o reduint-los”. 
Els totalitarismes poden ser de dretes 
o d’esquerres, però tots són igualment 
rebutjables. Uns i altres comparteixen 
un aparell repressiu molt eficient, el 
control total dels mitjans de comunica-
ció i un rebuig absolut cap a les nacions 
existents dins l’estat.
En ple segle XXI sorgeixen polítics 
amb altaveu públic o amb signatura als 
butlletins oficials que es mostren par-
tidaris d’imposar el pensament únic 
a la nostra societat, base dels règims 
totalitaris. El pensament únic sense la 
més mínima objecció pública del po-
ble és el somni de qualsevol dictador. 
Són persones que pretenen tenir la raó 
absoluta i, per tant, neguen qualsevol 
dret a la discrepància; no admeten que 
altres puguin pensar diferent. A partir 
d’aquestes premisses, no hi hauria cap 
necessitat que existissin els partits po-
lítics ni les eleccions. Corea del Nord i 
Cuba en serien bons exemples.
No cal dir que aquesta obsessió ma-
laltissa per part de determinats líders 
polítics és molt perillosa. Hi ha gent, 
normalment poc llegida i poc viatja-
da, però no només d’aquest perfil, que 
acaba comprant el producte. Els tota-
litaris saben que hi ha votants que no 
objecten mai res, votants als quals no 
se’ls acut discrepar dels dirigents dels 
partits que voten, i aquests personatges 
se n’aprofiten. Ara bé, tractar d’impo-
sar el pensament únic totalitari en una 
democràcia resultaria ridícul, tot i que 
alguns ho intenten. Sortosament, ni 
que només sigui sobre el paper, vivim 
en democràcia, i determinats desitjos 
políticament criminals de dirigents 
malalts no hi tenen cabuda.
En ple segle XXI alguns discursos i 
propostes de tarannà totalitari fan ru-
miar. Si aquests personatges arribessin 
al poder sense cap control parlamen-
tari o ciutadà aviat es convertirien en 
deixebles avantatjats de Pol Pot, i poso 
l’exemple extrem de la Cambodja dels 
anys setanta del segle passat per posar 
en evidència la gravetat de l’amenaça 
totalitària. Però si excloem la brutalitat 
esgarrifosa d’aquell règim criminal i els 
milers de morts que va causar, troba-
rem altres exemples més propers, pot-
ser més suaus en les formes però igual-
ment de tarannà totalitari en el fons. 
Estiguem alerta, ens hi juguem molt.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Tenir una informació completa, 
fiable, comparable, rellevant i 
oportuna és essencial per pren-
dre decisions i amb freqüència, 

en el cas de la pandèmia de la covid-19, les 
xifres manejades no han satisfet tals requi-
sits. Quan es canvien els criteris i les in-
formacions facilitades s’alteren –o no són 
coherents o comparables–, l’opinió pública 
perd la confiança. 
El primer requisit és disposar de normes 
clares respecte de què, com 
i quan es vol mesurar i de 
caràcter internacional, ja 
que és bàsic per a la presa 
de decisions la comparabili-
tat entre països o situacions 
semblants. 
En comptabilitat, les nor-
mes, de general acceptació 
pels països, són les IFRS, 
elaborades per una fundació 
internacional que les actua-
litza quan l’entorn canviant 
requereix adaptar o establir 
un nou estàndard interna-
cional. Això motiva que les 
informacions comptables 
siguin comprensibles i com-
parables arreu. En la gestió de la pandèmia 
(planetària!) seria desitjable l’establiment 
i millora d’estàndards internacionals per 
part de l’OMS, i aplicar-los en tots els paï-
sos membres.
En segon lloc, els òrgans o institucions en-
carregats de la generació o la consolidació 

de la informació en cada fase, han de te-
nir ben establerts els procediments per a 
l’obtenció, el processament i l’agregació de 
la informació. En l’àmbit no financer i pel 
que fa als aspectes sanitaris, el report a les 
autoritats, de forma regular, de variables 
crítiques, facilitaria que cadascun dels cen-
tres implicats millorés els seus instruments 
per a la captura i report d’informacions re-
llevants per a la gestió sanitària, en situa-
cions de pandèmia i amb caràcter general. 

Un tercer element, l’auditoria. Es tracta 
d’un procés de revisió i millora permanent, 
feta per tercers independents que, amb la 
seva visió externa i experta, contribuei-
xen a la detecció d’errors no detectats amb 
els filtres anteriors i incongruències entre 
diferents informacions i opinen sobre as-

pectes d’interpretació i criteri (amb estàn-
dards precisos, emesos per la IFAC en el 

món financer). Tornant a l’àmbit 
sanitari, els criteris per validar 
les informacions compartides 
internacionalment, de forma 
que neutralitzin possibles inte-
ressos de particulars o Estats per 
reflectir xifres que els puguin ser 
favorables, ajudaria a la fiabilitat 
i la comparabilitat, sobre parà-
metres homogenis. 
Corporacions empresarials de 
gran complexitat, amb filials en 
molts països, són capaces d’obte-
nir, consolidar, auditar i publicar 
informacions financeres i no fi-
nanceres, de forma sistemàtica i 
en temps molt ajustats. 
Però en relació amb la infor-

mació de dades clau per a la gestió de la 
pandèmia, hi ha camí a recórrer. En situa-
cions complexes, el que no es mesura, difí-
cilment es pot gestionar, i si les dades són 
imprecises, no comparables o tardanes, es 
fa difícil la gestió òptima de situacions tan 
complexes com l’actual.  
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Pandèmia, informació i 

complexitat

 Pot influir en el teu vot que hi hagi una candidata 
igualadina a les eleccions catalanes?

 Sí 25,5%  No 74,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

En situacions complexes, el que no 
es mesura, difícilment es pot ges-
tionar gestionar, i si les dades són 
imprecises, no comparables o tar-
danes, es fa difícil la gestió òptima

ANTONI GÓMEZ
President del Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya (CCJCC)
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MARISA VILA

Amb la seva dimissió, l’Ajuntament d’Igualada i de retruc la ciutat, 
perd una persona de valor en l’àmbit de l’Ensenyament.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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PERSONES O BÈSTIES?
Ester Sánchez Trullàs

Carta dirigida a tots els funcionaris 
que tenen com a entitat mèdica MU-
FACE-SEGURCAIXA ADESLAS i 
que tenen com a hospital de referèn-
cia l’Hospital General de Catalunya 
(Quirón-Salut).
Soc mestra d’una escola pública de la Ca-
talunya Central, concretament d’Igua-
lada, i us vull explicar el calvari que he 
viscut aquests darrers dies.
El dia 16 d’octubre vaig estar en contacte 
amb un positiu i com bé diu el protocol, 
em vaig aïllar. Al cap de 5 dies em vaig 
començar a trobar malament: febre, vò-
mits, malestar, sensació d’ofec, mal d’es-
tómac, rampes, el gust i l’olfacte també es 
van veure afectats. Els símptomes cada 
cop eren més forts, sobretot el malestar 
digestiu i la sensació d’ofec.
Cap allà a les 10 del matí vaig trucar a 
urgències perquè em vingués a veure un 
metge, era el primer cop en 13 anys que 
fa que soc de MUFACE-ADESLAS que 
feia servir aquest servei, quan em van 
anar passant d’operadora en operadora 
i havent de donar les dades personals 
4 o 5 vegades. El meu estat de salut era 
pèssim, però les noies insistien que les 
dades eren importants. Finalment vaig 
aconseguir parlar amb una doctora. I la 
resposta va ser: “nosaltres tenim la cen-
tral a Barcelona i no enviem metges a 
domicili, t’enviarem una ambulància”.
L’ambulància va arribar a les 7 de la tar-
da, i perquè vaig reclamar-la un parell 
de vegades. Recordeu que jo havia par-
lat amb urgències al voltant de les 10 del 
matí. Em porten a l’Hospital General de 
Catalunya on vaig ser atesa molt mala-
ment. El metge no es va ni aixecar de la 
cadira i el diagnòstic va ser malaltia co-
muna i em va repetir la PCR. Li vaig de-
manar que em fes una radiografia per-

què l’ofec no era normal i al final, després 
de molt insistir, me la va fer. A les 12 de 
la nit em diu que ja puc marxar. Amb 
qui, si jo hi havia anat amb ambulància... 
Em vaig haver de buscar la vida per tor-
nar a Igualada.
Els meus dolors no havien cessat, però 
m’envien cap a casa. Aquella nit i l’ende-
mà van ser insuportables. El malestar, els 
vòmits i la febre eren cada cop més forts.
Aquest cop, com que els resultats de les 
PCR eren negatius, vaig pensar d’anar a 
la clínica de Sant Josep de Manresa, on 
mèdicament, em van tractar molt bé. 
Però se’m van treure del damunt quan 
van veure que era un possible COVID, 
la clínica és un espai lliure de COVID. 
Em van portar a Sant Joan de Déu però 
també se’m van treure del damunt. 
ADESLAS-SEGURCAIXA no té conve-
ni amb Sant Joan de Déu. M’envien amb 
una ambulància cap a l’hospital d’Iguala-
da, perquè diuen que fan reunificació de 
zones pels malalts de COVID.
La sorpresa és que a l’hospital d’Igualada 
no em deixen entrar, tampoc tenen con-
veni amb ADESLAS-SEGURCAIXA, i 
que això de la reunificació de zones s’ho 
han tret de la màniga. Em diuen que he 
de buscar un hospital que tingui conve-
ni. Des de la llitera d’urgències, deses-
perada, trucant a ADESLAS, em diuen 
que triï on vull anar. La sensació d’ofec 
i el malestar digestiu eren molt grans. 
Els dic que a l’Hospital General de Ca-
talunya (Quirón-Salut). L’ambulància va 
trigar 3 hores a venir. Però el calvari co-
mença aquí.
Arribo a l’hospital on ja han fet tots els 
ingressos i he de passar tota la nit en 
un box, damunt d’una llitera de plàstic, 
coberta amb una tela blanca diminuta. 
Els llums del box no s’apagaven, estaven 
malmeses i em van estar enfocant a la 
cara tota la nit. No podia sortir a fer les 
meves necessitats perquè era COVID, 

demanava aigua i ningú me’n portava. 
Em van donar un paracetamol i em van 
dir que no molestés. La situació era tan 
desesperant que avisava i avisava, dema-
nant que em traguessin el llum del da-
munt dels ulls. Finalment, cap a les 6 del 
matí, la meva insistència va donar fruit, 
va venir un operar i va arrencar els cables 
dels llums. Tot aquell dia vaig continuar 
tancada en aquell box, fins a les 7 de la 
tarda, en les mateixes condicions. Des-
prés, em van pujar a l’habitació, però el 
tracte humà no va millorar gaire. Vaig 
passar tota la nit amb dolors i ningú no 
em feia cas. I per acabar-ho d’adobar, a 
les 8 del matí, els operaris d’obra, van co-
mençar a fer soroll amb uns trepants que 
feien ressonar tot l’edifici. Els pacients, 
indignats, es van revoltar i sortien de 
les habitacions. Ells portaven més d’una 
setmana amb aquests sorolls, jo només 
portava 3 hores i no podia més.
Demano l’alta voluntària i deixo de viure 
aquest malson.
L’evolució de la malaltia: gràcies a déu va 
fent el seu curs però el trauma i l’angoixa 
que m’ha quedat no ho sap ningú.
Gent de SEGURCAIXA, companys/es 
funcionaris/àries de la Catalunya Cen-
tral: no us acosteu a l’Hospital General 
de Catalunya (Quirón-Salut).

L’AIGUA A CALAF, EL 
PROBLEMA CABDAL 
DEL SEU CABAL
Joan López Gallego

La qualitat de l’aigua a Calaf és un pro-
blema que ve de lluny. La proximitat 
d’unes granges al seu dipòsit municipal 
és la principal sospita de ser-ne la cau-
sant, i més darrerament, quan el nombre 
de granges és més gran.

Ja sabem que els pagesos hi tiren els pu-
rins i això- en el fons- és adob per a la 
terra, però s’hi ha trobat suficients nitrats 
i trialometans com per obligar l’Ajunta-
ment a tallar el subministrament d’aigua 
a la població, doncs no és potable com a 
aigua de boca.
En conseqüència els veïns s’han de pro-
veir d’aigua amb garrafes, solució que no 
és sostenible  ni econòmicament ni am-
bientalment. Els veïns fa temps que pro-
posen solucions, tant provisionals com 
més definitives de les quals ja se n’ha 
parlat en aquest diari. Però l’alcalde, Jor-
di Badia, ha negat sistemàticament, tant 
als plens municipals com en nombroses 
interpel·lacions, la canonada que ve de 
la Llosa del Cavall, al·legant que portar 
aigua així era una solució impossible i 
cara. Diferents veïns s’estan mobilitzant 
per trobar solucions. Ja s’han posat en 
contacte amb tècnics i polítics de l’àrea 
metropolitana i han demanat una reunió 
amb Aigües de Manresa.
Darrerament des de l’Alcaldia s’ha reco-
negut que sí que passa aigua de la Llosa 
del Cavall prop del dipòsit i que es con-
nectaria a la xarxa municipal. També 
s’ha fet la promesa que d’aquí a un any 
posaria una depuradora per afrontar el 
problema dels nitrats.
Volem fer públic que els veïns ja n’estem 
farts de no disposar d’aigua potable i de 
que l’Alcalde s’hagi negat reiteradament 
a trobar solucions amb l’excusa que tot 
és molt car, desoint amb menyspreu les 
aportacions que els veïns li hem anat fent 
arribar. El que no farem és acceptar més 
llargues doncs l’aigua és un bé comú tant 
fonamental que està protegit per les lleis 
i estem disposats a emparar-nos a totes 
les institucions i estaments que calgui.
L’alcalde ja coneixia la nostra actitud i 
creiem que és el moment que l’opinió 
pública conegui que els veïns estem or-
ganitzats i exigim solucions ja.
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AJUDA’NS A
PRESERVAR ELS RECURSOS
DEL BANC DE QUEVIURES  

El primer sistema de reciclatge digital que té cura
de la sostenibilitat del planeta i d’Igualada. 

Uneix-t'hi reciclant llaunes i ampolles de plàstic
de begudes amb el mòbil.



Sembla mentida però 
avui, en ple segle XXI, 
les mesures més efecti-
ves contra la pandèmia 

de la covid-19, tenen el seu ori-
gen a l’època medieval. 
La gent lluitava contra la pes-

ta resant però, sobretot, decretant quarantenes 
i tancant la circulació en tot el país. El poble 
era qui patia amb més duresa els efectes de les 
successives plagues que els delmaven. Els morts 
eren enterrats sense familiars ni cerimònies en 
fosses comuns. Els mercats es tancaven i qui no 
tingués un rebost ben proveït es veia abocat a la 
gana. La gent estava obligada a romandre con-
finada fins que la pandèmia passava. 
Els nobles, ben alimentats i amb cases espaioses 
i ben airejades, pràcticament no patien els efec-
tes de les plagues. Els senyors feudals es tanca-
ven al castell –amb el seu metge- a esperar que 
passés la malaltia i no deixaven entrar ningú de 
fora per por al contagi. 
Avui, mil anys després, seguim pràcticament 
igual.
La millor forma per combatre la covid-19 que 
han trobat tots els països és el confinament, el 
tancament de negocis i el toc de queda. I també 
com aleshores, els poderosos que han contret la 
malaltia –tinguin l’edat que tinguin- han sobre-
viscut tots. Ep! Són bones mesures que perso-
nalment no critico, ans al contrari. Soc el pri-
mer en quedar-me a casa. Només participo en 
reunions telemàtiques. Em rento les mans una 
pila de vegades cada dia i no surto mai sense 
mascareta.

Ara, en lloc d’escoltar als polítics, escolto als 
metges i científics. En temps de foscor, s’agraeix 
que algú amb coneixements posi una mica de 
llum a tot plegat. Dels polítics l’únic que m’inte-
ressa és entendre el garbuix de mesures que pro-
posen/imposen. Estic segur que si tots seguim 
amb rigor les mesures anticovid dels respectius 
governs, acabarem abans amb la pandèmia.
Ara bé el que no els puc perdonar és que obli-
guin a tancar sectors econòmics sencers, sen-
se preveure els ajuts públics necessaris perquè 
puguin sobreviure i tornar a obrir quan passi 
la pandèmia. Com pot viure una família que 
depengui d’un petit negoci familiar? Com pot 
sobreviure un petit instal·lador si ha de restar 
parat durant mesos? Com pot ser que els bancs 
segueixin guanyant milions d’euros amb l’acti-
vitat econòmica reduïda a la meitat?
Portem anys i panys patint el robatori descarat 
dels fons públics que ens furten des de la Co-
rona al darrer dels càrrecs institucionals. Tot 
el sistema és un forat negre per on es llencen 
els diners que ara es necessiten. La corrupció, 
mata. Ens mata. 

Ara en lloc d’escoltar als polítics, 
escolto als metges i científics. En 

temps de foscor, s’agraeix que algú 
amb coneixements posi una mica de 

llum a tot plegat

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Mesures anticovid Una allau de ràdio

Sembla impossible que ningú de 
l’ajuntament (tant fa partit, càrrec 
o sou) no hagi passat pel Passeig 
els últims dies, setmanes o mesos 
i NO hagi vist que s’ha de posar 
sol.lucio a aquest nou possible 
afluent del Riu Anoia.
Penseu que només és una font al 
Passeig des de fa molt de temps 
en mal estat.

Encetàvem així la sessió de Poesia 
Viva núm. 29, del 17-6-2000, sobre 
els 55 anys de Ràdio Igualada (la 
història s’iniciava al 1945): “Avui, 
nosaltres som feliços. I voldríem que 
tots vostès també ho fossin. Voldrí-
em contagiar-los la nostra alegria. 
Perquè és amb alegria que donem 

pas a la nostàlgia. Parlarem de la ràdio d’ahir, quan 
sabem segur que l’avui de la ràdio és vigent i mira cap 
al futur. Això que farem, no és un record de quelcom 
que ja no hi és. Hi és, encara: amb visió actual, però 
hi és!”. L’escenari, aquell dissabte a l’Aurora, estava 
distribuït en espais. Un, era una taula amb els locu-
tors Maria Teresa Ratera i Josep Lluís Gonzàlez, on 
rebien convidats. Un altre era un micròfon de peu: 
estudi central, per a recitadors, guions o concur-
sos: Josep Vidal Qui s’afanya, guanya o Lleonard 
del Rio Tot a una pesseta o bé L’enquesta en F. M. 
(amb preguntes al públic tan transcendents (!) com 
“si dormen amb pijama o sense” o “quin és el color 
de la seva roba interior?”). I el tercer espai escènic: 
una sala-menjador on vivien, feinejaven o descan-
saven (sempre a punt d’escoltar un vetustat aparell 
de ràdio Philips) Adoració Aliberch, Elisabet Bonet 
i Laura Rosich (actrius aquell dia), junt amb apari-
cions puntuals de Pepita Pareta i Núria Castelltort 
(corrent rambla amunt cap a l’emissora –un altre 
concurs– amb una paella o ous de guatlla, a veure 
qui arribava primer: (el premi, mitja dotzena d’ous 
de gallina normals). Quins temps, Senyor! Es pas-
sà d’un tema a l’altre de forma ràpida, esquemàtica, 
amb falques de publicitat: “Norit”, “Tiritas”, “An-
tiu Xixona”, “Agua del Carmen”… (preparades per 
alumnes de l’Escola Anoia). I la melodia del Co-
la-Cao amb violoncel en directe per Joseph Molloy. 
Es rememorà el disc dedicat: l’inefable “con todo 
cariño, de…” que precedia a uns compassos de “An-
gelitos negros” de Machín, “Su primera comunión” 
de Valderrama, o “La casita de papel”… 
Van ser interviuats Josep Maria Prat (aquest, en la 
foto) fundador de la ràdio a Igualada, Enric Basas, 
Manuel Mateu, Sebastià Borràs, Antonio Díaz… 
S’hi trobaren a faltar Joan Armengol i Jesús Enri-
que de Pedro, els quals s’excusaren. També hi havia 

Josep Elias Farré, el veterà periodista, que va expli-
car unes anècdotes delicioses que ens situaren en 
aquell món. Vegeu-ne una. S’expressà Elias (bon 
noi d’Acció Catòlica): “Anava jo a llegir l’evangeli a 
l’emissora, el text era en castellà i el traduïa al ca-
talà sobre la marxa. I mira que em va costar allò 
de benditos sean los pechos que te amamantaron! En 
aquella època i a la nostra edat parlar de pits no era 
pas gens freqüent i ens feia vergonya anomenar la 
paraula”. 
I es recordà Por la fama y por las mil, transmès des 
del Nacional al 1950. Hi eren presents tres d’aquells 
concursants. A l’Aurora recitaren: Joan Vila Prat 
“Parodiando al Tenorio”–de l’igualadí Iñigo Cas-
telltort–: “Olvidando sus hazañas/doña Inés y Juan 
Tenorio,/platican sobre el casorio/ante un plato de 
castañas”. Santiago Mas: “Un estudiant de Vic” de 
Sagarra:… / Perquè l’amor és fúria i gelosia/i esgar-
rinxada viva de la carn./Això és l’amor, quan ho és 
de veritat!”. Jaume Ferrer: “Pandereta” de Pedro 
Mata, que és aquella de… /oh, Castilla, mi Castilla, 
mi rancio suelo español… I ara penso: ¿què se m’ha-
via perdut a mi evocant el rancio suelo espanyol?. 
I s’interpretaren fragments de guions: de Cuentos 
sin importancia “La primavera” de Manuel Ma-
teu. De Micrófono en la biblioteca “Inacabada (Sc-
hubert)” de Sebastià Borràs. I un de Joan Gual: “Yo 
nunca hablé contigu”. El públic, feliç, acabà cantant 
els “clavelitos” amb Felip Peña i la Rondalla Nova 
Unió. Als dotze anys havia començat jo a la ràdio.
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: 

fotodenuncia@veuanoia.cat
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La Generalitat presenta un pla de “recuperació econòmica i 
social” per a la Conca d’Òdena per valor d’un milió d’euros

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Fa-
mílies, a través del Servei 

Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, destinarà 1 milió d’euros a 
polítiques actives d’ocupació a la 
Conca d’Òdena (especificament 
a Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui i 
Òdena) per l’especial afectació 
econòmica que van patir amb el 
tancament perimetral.
Aquest pressupost ha de servir 
per fomentar l’ocupació i ajudar 
el teixit productiu, a través d’un 
pla específic de recuperació 
econòmica i social.
Les línies generals d’aquest “pla 
de xoc” quedaran recollides en 
un decret llei que està enlles-
tint el Departament per donar 
suport als territoris especial-
ment afectats per la pandèmia 
i les restriccions de mobilitat 
per combatre-la. Es subvencio-
naran projectes ocupacionals i 
de millora del teixit productiu 
que permetin crear i mantenir 
ocupació de qualitat, consolidar 
l’activitat dels sectors produc-
tius generadors d’ocupació del 
territori i possibilitar la inser-
ció sociolaboral de les persones 
més desafavorides.

El conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Chakir el Hom-
rani, ha presentat aquest dime-
cres a Igualada aquestes noves 
ajudes després de reunir-se amb 
els alcaldes de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.
“És la resposta a una realitat 
específica diferenciada –ha 
subratllat el conseller El Hom-
rani-, fem un esforç supletori 
per a aquells territoris que han 
patit un confinament més fort. 
Es van aplicar unes mesures 
sanitàries necessàries i ara fem 
acompanyament amb polítiques 
de caràcter econòmic i laboral.”
El Homrani ha afegit: “Aquest 
és un element clau: no li diem 
al territori què ha de fer, són 
les administracions del territo-
ri qui dissenyen les estratègies 

i decideixen les mesures que 
necessiten, a partir de la cartera 
de serveis del SOC i amb el seu 
acompanyament. En aquest de-
partament no entenem la feina 
sense el treball mà a mà amb els 
ajuntaments, en són un exem-
ple les polítiques del SOC o el 
contracte programa de serveis 
socials. I treballem sota quatre 
principis, en el context actu-
al més que mai: col.laboració, 
cooperació, coresponsabilitat i 
subsidiarietat.”

Eixos del pla
Es basa en dos eixos:
- Foment de l’ocupació. L’objec-
tiu és donar resposta als proble-
mes de les persones aturades i 
facilitar la seva incorporació al 
mercat de treball d’acord amb 
les necessitats del teixit produc-
tiu. Es prioritzaran els col·lec-
tius en risc d’exclusió social i la-
boral, com persones aturades de 
llarga durada, dones amb baixa 
qualificació o víctimes de la vi-
olència masclista o persones 
amb discapacitat o problemes 
de salut mental. Les actuaci-
ons en aquest àmbit podran ser 
plans d’ocupació, programes per 
millorar la capacitació i qualifi-
cació  de les persones treballa-
dores, i altres mesures d’acom-
panyament a la inserció laboral.
- Millora del teixit productiu. 
Suport a actuacions que com-
portin el manteniment, conso-
lidació i creació d’ocupació de 
qualitat dels sectors més afec-

tats. També es potenciaran els 
sectors estratègics o amb més 
capacitat de crear ocupació, així 
com la dinamització del teixit 
empresarial, la promoció del 
comerç local i de proximitat i 
els serveis a les empreses o plans 
de millora. Les actuacions espe-
cífiques en aquest àmbit podran 
ser el foment de la contractació 
amb subvencions a les empre-
ses, l’assistència tècnica als sec-
tors i les empreses del territori 
per mantenir la seva viabilitat i 
millorar la competitivitat, i as-
sessorament en prospecció del 
mercat laboral.

Més suport del Departament 
per fer front a la crisi laboral
Aquest milió d’euros del SOC 
per reforçar les polítiques ac-
tives d’ocupació a l’Anoia se 
suma als ajuts del Pla de xoc 
per a l’ocupació: persones, em-
preses i territori que el Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies va posar en marxa al 
maig de manera urgent per fer 
front a les conseqüències labo-
rals i socials de la crisi sanitària 
de la covid-19 i l’Estat d’Alar-
ma, amb una dotació total de 
59,29 milions d’euros.
En aquest cas, el Consell Co-
marcal de l’Anoia ha rebut una 
subvenció de 103.200 euros per 
dissenyar i implementar mesu-
res de reactivació econòmica.
Una altra línia del pla de xoc 
covid del Departament era 
el suport a la contractació a 

través d’una línia extraordi-
nària del programa ‘Treball i 
formació’ del SOC. Es tracta 
de subvencions a les entitats 
locals per contractar perso-
nes aturades durant 9 mesos a 
jornada completa amb accions 
de formació dins de la jornada 
laboral. D’aquesta línia, la co-
marca de l’Anoia ha rebut un 
total de 406.622 euros per a la 
contractació de 28 persones: 
el Consell Comarcal s’ha be-
neficiat de 217.894 euros per 
contractar 15 persones, l’Ajun-
tament d’Igualada de 101.622 
euros per contractar 7 persones 
i l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí de 29.035 euros per con-
tractar 2 persones.
La inversió del SOC en polí-
tiques actives d’ocupació l’any 
2019 a l’Anoia va representar 
un total de 5.047.596 euros, 
dels quals 4.334.018 euros als 
municipis que conformen la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, i d’aquests, 3.411.813 
euros a Igualada.
L’alcalde Marc Castells, en nom 
dels seus col.legues de la Con-
ca, ha manifestat la seva satis-
facció pels ajuts. “Suposarà una 
inversió important en un mo-
ment complexe. Demostrem 
que la força de la unitat de tots 
els municipis de la Conca, més 
enllà dels colors polítics. No és 
cap tracte de favor a la Conca, 
perquè aquí vam patir un con-
finament perimetral”.

1.804 famílies de l’Anoia han 
rebut un ajut d’urgència
Durant els mesos més durs de 
la pandèmia, el Departament va 
posar en marxa dos ajuts d’ur-
gència per a treballadors afecta-
des econòmicament.
En primer lloc, es va destinar 
20 milions a un ajut puntu-
al de 200 euros que van rebre 
100.000 famílies de tot Catalu-
nya. Un total de 1.687 famílies 
de l’Anoia van rebre aquest ajut, 
de les quals 1.088 dels munici-
pis que conformen la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena, i 
d’aquestes, 569 d’Igualada.
També es va destinar 7,5 mi-
lions a un dels col·lectius més 
afectats econòmicament per la 
covid-19: els autònoms. 117 tre-
balladors de l’Anoia per compte 
propi van rebre un ajut puntual 
de fins a 2.000 euros. D’aquests, 
63 de la Conca d’Òdena.  

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com



  |  9Divendres, 6 de novembre de 2020

 i d’estar al teu costat,  
ARA I SEMPRE 
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Els Mossos van detenir 
dijous dos homes per 
robar roba per valor 

de 13.000€ en una bo-
tiga. Dissabte el jutge 
els va posar en lliber-

tat, amb càrrecs

Part de la roba recuperada pels Mossos després de la detenció de dos lladres, la setmana passada.

REDACCIÓ / LA VEU 

D iversos robatoris re-
cents a comerços de 
la ciutat, afegit als 

aldarulls del cap de setmana 
passat, han fet créixer la indig-
nació i la preocupació per la 
creixent sensació d’insegure-
tat ciutadana a Igualada. Fruit 
d’això l’Ajuntament ha activat 
mecanismes de més coordi-
nació amb les forces policials, 
així com ha avançat que apli-
carà contundència respecte 
aquells que se saltin la llei. 
Igualada Comerç ha man-
tingut entrevista amb els res-
ponsables del cos dels Mossos 
d’Esquadra d’Igualada i amb 
la regidora de Governació 
Carlota Carner per compartir 
“la inquietud d’alguns comer-
ciants pel que fa a la seguretat 
ciutadana”. També s’ha volgut 
intercanviar punts de vista i 
propostes de cara a coordinar 
mesures per als mesos vinents.
L’entitat de comerciants ha 
rebut recentment algunes de-
núncies per part d’alguns co-
merços, que han estat objecte 
de furts i d’intents d’obertura 
de panys. També “ha crescut 
la sensació d’inseguretat en 
algunes zones de la ciutat”, 
expliquen es de l’entitat. Una 
vegada detectada aquesta in-
quietud per part d’Igualada 
Comerç s’ha optat per reu-
nir-se amb els responsables de 
la seguretat a Igualada..
La Junta Directiva d’Igualada 
Comerç, “agraeix la predis-
posició i valora molt posi-
tivament les dues reunions 
dutes a terme. En primer lloc 
per haver pogut transmetre 
i compartir la situació de la 
seguretat. També es destaca 
el compromís i implicació en 
la situació tant per part dels 
Mossos d’Esquadra com per 
l’Ajuntament”. Els responsa-
bles del cos de Mossos han fet 
arribar material informatiu 
per orientar als comerciants i 
diferents cartells per a poder 
utilitzar en zones visibles dels 
establiments.
En aquestes reunions s’ha 

Indignació i preocupació per la creixent sensació 
d’inseguretat ciutadana a Igualada

acordat de “mantenir el con-
tacte permanent a tres bandes, 
a més d’establir una dinàmica 
d’estar alerta i en contacte amb 
els comerciants per detectar 
situacions d’inseguretat. Tam-
bé s’ha pres el compromís, 
d’augmentar les presència po-
licial en hores puntes i sobre-

tot en les hores de tancament 
dels establiments”.
Aquestes accions formen part 
de la dinàmica de l’entitat de 
comerciants per donar soluci-
ons i resposta a les inquietuds 
i necessitats dels botiguers. A 
més d’implicar-se activament 
amb totes les qüestions de ciu-
tat.

Detinguts dos homes per 
robar en una botiga de roba
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat 29 d’octubre, 
a Igualada, dos homes de 44 i 
21 anys, de nacionalitat espa-
nyola i veïns d’Igualada, com a 
presumptes autors d’un roba-

tori amb força a l’interior d’un 
establiment comercial.
Els fets van succeir a quarts de 
nou del vespre del 29 d’octu-
bre quan una dotació de paisà, 
que feia patrullatge preventiu 
pel centre d’Igualada, va veu-
re com un home oferia roba 
nova i etiquetada a un altre.
Els mossos eren coneixedors 
que la nit anterior havien en-
trat a robar a una botiga de 
roba d’Igualada i havien sos-
tret material valorat en més de 
13.000 euros.
Davant dels fets, els agents els 
van identificar i, després de 
diverses gestions, van corro-
borar que un d’ells estava in-

tentant vendre algunes de les 
peces robades la nit anterior. 
Immediatament, se’l va dete-
nir com a presumpte autor del 
robatori. Durant l’actuació po-
licial, els agents van esbrinar 
que hi havia un segon implicat 
en el robatori de la botiga, el 
qual també va ser detingut el 
mateix dia. 
Els Mossos van inspeccionar 
un solar pròxim on el detingut 
intentava fer la venda  i, ama-
gat al costat d’un transforma-
dor de llum i tapat amb fulles 
i branques, van localitzar una 
motxilla amb eines i quatre 
bosses plenes de roba sostre-
ta. Tot el material recuperat 
va ser retornat al seu legítim 
propietari.
Els detinguts, amb nombro-
sos antecedents policials per 
patrimoni, van passar a dis-
posició judicial el 31 d’octubre 
davant el jutjat en funcions 
de guàrdia d’Igualada, que va 
decretar la seva llibertat amb 
càrrecs.
No és aquesta la primera de-
tenció de persones vinculades 
a diversos delictes de furt o 
robatori en les darreres set-
manes a Igualada o l’Anoia. 
La policia també alerta que a 
partir de novembre, quan es 
fa fosc molt més d’hora que a 
l’estiu, és habitual que tornin 
els robatoris als habitatges. És 
per això que es recomana la 
instal·lació de sistemes de se-
guretat o, almenys, deixar un 
llum obert a l’interior, espe-
cialment entre les 6 i les 8 del 
vespre, quan es produeixen la 
majoria de robatoris.
S’ha de destacar, però, que les 
xifres de delictes a l’Anoia són, 
habitualment, molt menors 
que en altres comarques simi-
lars a la nostra.

Igualada Comerç va 
mantenir una reunió 
amb Mossos i Ajunta-
ment per traslladar la 
preocupació després de 

les denúncies
 d’alguns comerços

Visita als Mossos de representants d’Igualada Comerç.



La Policia Local aixeca 85 actes per incomplir 
mesures la primera setmana de toc de queda

La tinenta d’alcalde i regi-
dora de Governació, Carlota 
Carner, ha explicat aquest 
dimecres que durant la pri-
mera setmana en què ha 
estat vigent el toc de queda 
nocturn, la Policia Local ha 
aixecat al voltant d’un cen-
tenar d’actes, 85 de les quals 
han estat per incomplir les 
mesures de prevenció i con-
tenció sanitàries decretades 
arran de la pandèmia.
Entrant en el detall, 12 actes 
corresponen a l’incompli-
ment del toc de queda. Car-
ner ha indicat que, seguint 
les indicacions del Depar-
tament d’Interior, durant el 
primer dia, diumenge 26, no 
es va sancionar, sinó que es 
van fer actuacions d’adverti-
ment i pedagogia. A banda 
del toc de queda, la Poli-
cia Local també ha aixecat 
22 actes per incompliment 
d’altres mesures, com la dis-
tància física de seguretat en 
llocs públics o la limitació 

  IGUALADA  | 11Divendres, 6 de novembre de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
ha fet aquest dimarts 
una compareixença 

pública acompanyat de la re-
gidora de Governació, Carlo-
ta Carner, el cap de la Policia 
Local, Jordi Dalmases, i el 
responsable de l’àrea policial 
de l’Anoia, Ramon Roig, per 
valorar els actes vandàlics que 
van tenir lloc la nit de dissabte 
a diversos carrers de la ciutat. 
Castells ha expressat, en nom 
de l’Ajuntament, la més pro-
funda indignació per aquests 
fets i ha asseverat que “es 
poden destruir contenidors, 
però no destruiran la convi-
vència a la ciutat d’Igualada”. 
I, en aquest sentit, ha volgut 
llançar un missatge de con-
tundència contra aquests actes 
d’incivisme.
L’alcalde ha assegurat que 
l’Ajuntament i els cossos de 
seguretat vetllaran perquè 
aquesta mena d’actes no es 
tornin a produir. “Cap pro-
testa, per legítima que pugui 
ser, pot justificar que es cre-
min contenidors i vehicles” i 
ha explicat que els esdeveni-
ments d’aquest dissabte han 
ocasionat danys per valor de 
18.000 euros . “Respectem el 
dret a protestar, especialment 
en un context en què s’estan 
demanant grans esforços a 
la societat, però sempre que 
s’exerceixi respectant les nor-
mes més elementals. Per això 
serem implacables perseguint 
aquesta mena de comporta-
ments”.
Castells ha assegurat que 
aquest vandalisme es comba-
trà amb la coordinació entre 
els cossos policials i l’ajut de la 
ciutadania. Per això ha dema-

L’Ajuntament diu que serà “implacable” amb aquells que 
facin actes violents al carrer com els de dissabte

nat la col·laboració ciutadana 
per recollir tots els vídeos i 
fotografies que puguin servir 
per completar la investigació 
que s’està duent a terme. L’al-
calde ha indicat que ja hi ha 
hagut veïns que han fet arribar 
imatges dels esdeveniments i 
ha anunciat que es preveu que 
es practiquin noves detenci-
ons, que s’afegirien a les quatre 
que ja van fer el mateix dissab-
te la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra.

Coordinació policial
Dilluns va tenir lloc una re-
unió a l’Ajuntament amb els 
comandaments dels Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Lo-
cal per avaluar els incidents 
ocorreguts dissabte al vespre a 

Reunió de coordinació policial, dilluns a l’Ajuntament.

la ciutat i per planificar els dis-
positius de prevenció per evi-
tar la repetició d’aquesta mena 
d’aldarulls.
El govern municipal també ha 
explicitat la seva voluntat de 
personar-se en el procediment 
judicial que s’obri a partir de 
les investigacions en curs i 
exercir les accions legals que 
consideri oportunes.

Quatre detinguts
La Policia Local i els Mossos 
han detingut quatre perso-
nes arran dels aldarulls. Els 
incidents es van iniciar poc 
després de les deu de la nit, 
quan un grup d’una trentena 
de joves va començar a cremar 
contenidors al Passeig Verda-
guer i a alterar l’ordre públic, 
amb llançament d’objectes als 
vehicles policials, escridas-
sades als agents de l’autoritat 
i danys al mobiliari urbà. El 
balanç és de 17 contenidors i 
un vehicle cremats en diversos 
punts de la ciutat, a més d’una 
foguera a l’interior d’un parc. 
En un principi -com havia 
succeït la nit anterior a Vila-
franca del Penedès- es temia 

que la revolta tenia a veure 
amb protestes arran de les me-
sures anti-covid19, però sem-
bla que això era realment una 
excusa per a iniciar activitats 
delictives a la via pública.
Arran dels fets, la Policia Lo-
cal ha practicat tres deten-
cions i ha aixecat onze actes 
per incompliments de l’estat 
d’alarma, i el cos dels Mossos 
d’Esquadra ha detingut, tam-
bé, una persona.
Segons que ha sabut La Veu, 
els autors d’aquest incident 
eren de la Conca d’Òdena i la 
majoria eren menors d’edat.

Els autors dels fets, que 
van incloure la crema 

de contenidors i d’un ve-
hicle, danys valorats en 
18.000 euros, eren de la 
Conca i la majoria eren 

menors d’edat

del nombre de persones as-
sistents a trobades, a més de 
50 actes per incomplir l’obli-
gació de dur mascareta i una 
a un establiment per incom-
plir la limitació en l’exercici 
de la seva activitat.
El balanç de l’actuació de la 
Policia Local durant aques-
ta setmana inclou també la 
pràctica de sis detencions, 
dues per robatoris amb for-
ça, tres per desordres públics 
i una per atemptat contra 
un agent. Carner ha valorat 
aquest dades i ha afirmat 
que “a pesar de la duresa de 
les restriccions i de tots els 
esforços que se li demana, 
en general, la ciutadania ha 
complert, un cop més”. I ha 
afegit que els qui incomplei-
xen les mesures de seguretat 
“són clarament una mino-
ria i, des de la Policia Local 
d’Igualada hi estem i hi esta-
rem a sobre, perquè no posin 
en risc tots els esforços de la 
resta de la ciutadania”.

NOVA 
ADREÇA!

PACK BEBÈ

TOT PER NOMÉS 799€
 C/. Bellprat, 12    08700 · IGUALADA  (Barcelona)   Tel. 93 801 90 97  

COTXET 
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0-1-2-3  - 360º MOTXILLA
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El sindicat CC.OO. 
obre un punt 
d’assessorament 
i suport a Igualada

CCOO Baix Llobregat, Alt Pe-
nedès, Anoia i Garraf ha posat 
en marxa a Igualada un punt 
d’assessorament i suport en la 
realització de tràmits telemà-
tics per acompanyar als ciuta-
dans i ciutadanes de la comar-
ca de l’Anoia en la sol·licitud 
d’ajuts, gestions i consultes da-
vant l’Administració.
En el primer mes de la seva 
posada en marxa, s’han rebut 
consultes relacionades sobre 
la tramitació telemàtica d’ajuts 
com l’ Ingrés Mínim Vital, la 
Renda Garantida de Ciuta-
dania, prestacions i consultes 
sobre l’estat de les mateixes al 
SEPE i altres gestions i tràmits 
davant com sol·licitar cita prè-
via per la renovació del DNI, 
NIE entre d’altres.
Des de CCOO “posem les 
persones al centre impul-
sant aquest nou servei gratuït 
d’acompanyament  als veïns 
de la comarca perquè ningú es 
quedi enrere per la bretxa di-
gital i continuem insistint que 
aquest servei s’ha de donar des 
de les pròpies administraci-
ons”. Cal concertar cita prèvia 
trucant al 938050494 o enviant 
un correu a anoia@ccoo.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l PSC d’Igualada ha 
escollit en assemblea 
la seva nova executiva 

local. Amb el focus posat en 
les polítiques progressistes, 
ecologistes i feministes, els i 
les militants i simpatitzants 
socialistes han votat Quim 
Roca com a primer secretari 
de l’agrupació i Clara Casares 
com a secretària d’organitza-
ció. L’executiva la formen per-
sones amb experiència i per-
sones joves com Víctor Recio 
que s’incorpora com a secreta-

Quim Roca, escollit nou Primer Secretari 
del PSC a Igualada

L’Anoia manté un elevat risc de rebrot però baixa la velocitat 
de reproducció per sota de la zona de perill

REDACCIÓ / LA VEU 

L es mesures comencen 
a tenir efecte. Les últi-
mes dades de Salut in-

diquen que el risc de rebrot 
a la comarca segueix essent 
molt elevat (487, 458 a Igua-
lada), però en canvi la velo-
citat de reproducció, la Rt, ha 
baixat de manera significati-
va. Ahir es quedava a l’Anoia 
en 0,95 (0,87 a Igualada), és 
a dir, per sota d’1, el límit de 
perill. 
Existeixen, però, punts a 
l’Anoia on les dades són molt 
preocupants, com Vilanova 
del Camí, amb un índex de 
1.104, i una velocitat d’1,22, 
o, pitjor encara, a Calaf, amb 
un índex de rebrot de 1.328 i 
una velocitat d’1,88. La velo-
citat de reproducció més alta 
de la comarca és als Hosta-
lets de Pierola (2,19), també 
important al Bruc (1,86).

ri de comunicació.
Per a fer front a la crisi deri-
vada de la Covid-19, Socialis-
tes d’Igualada estableix com 
a objectiu principal posar el 
focus en la política social per-
què ningú quedi enrere. La 
crisi sanitària, a més d’haver 
afectat de ple als sectors més 
vulnerables de la societat, ha 
posat de manifest les mancan-
ces dels serveis públics degut 
a les retallades constants que 
aquests han patit per part dels 
governs conservadors del PP, 
a la Moncloa, i Junts, a la Ge-
neralitat. Els esforços, doncs, 

es centraran en impulsar un 
canvi més que necessari a Ca-
talunya després d’una dècada 
de processisme. L’assemblea 
també ha posat el focus en les 
properes eleccions al Parla-
ment de Catalunya i en la ne-
cessitat de treballar perquè el 
PSC tingui un ampli suport al 
país i es pugui tornar a priorit-
zar l’agenda social i de serveis 
públics.
L’agrupació també ha valorat 
molt positivament la tasca 
feta a l’Ajuntament a través 
d’Igualada Som-hi (PSC - Co-

muns - Igualada Oberta), que 
encapçala Jordi Cuadras com 
a regidor portaveu del grup 
municipal d’esquerres i pro-
gressista. Com a part d’aquest 
projecte ampli i obert a nivell 
municipal, s’ha valorat molt 
positivament la introducció a 
l’agenda municipal projectes 
com la creació de nous habi-
tatges de lloguer públic des-
prés de 10 anys, la creació de 
la quarta escola bressol muni-
cipal a la ciutat o la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques als 
equipaments municipals.

Índex de risc*  Índex de risc*                  
22 oct

Velocitat de 
Reproducció*  

Velocitat de 
Reproducció*   

22 oct

PCR’s positius           
últims 7 dies

PCR’s positius           
últims 14 dies

Igualada 458,6 293,7 0,87 1,06 106 216

Vilanova C. 1104,4 552,0 1,22 2,29 65 113

Sta. M. Montbui 446,1 434,2 0,91 1,73 24 50

Òdena 530,4 635,2 0,88 1,93 12 23

La Pobla Clar. 587,3 19,5 0,92 0,43 5 14

Castellolí 553,8 346,1 1,14 0,71 3 3

Jorba 205,3 51,3 0,86 0,43 2 2

Piera 305,7 698,6 0,76 1,76 28 66

Masquefa 435,5 510,1 1,15 1,38 19 36

Hostalets P. 663,1 0 2,19 0 8 9

Capellades 795,1 305,0 1,24 0,77 16 34

La Torre Clar. 141,6 245,7 0,35 1,01 2 16

El Bruc 634,1 250,8 1,86 0,64 6 7

St. M. Tous 138,8 115,6 0,86 0,71 2 2

Orpí 291,5 0,43 1 1

La Llacuna 65,6 49,2 0,29 0,43 0 2

Calaf 1328,5 868,8 1,88 2,05 19 25

Els Prats de Rei 563,9 1,00 3 3

St. M. Sesgueioles 874,6 1,00 3 3

Copons 737,3 0,57 2 4

ANOIA: Risc de Rebrot 487,4 Velocitat de Reproducció: 0,95 
Actualitzat a 5 de novembre amb dades de tres dies abans 

Índex de Risc: superior a 100, és preocupant 
Velocitat de Reproducció: l’epidèmia creix si és superior a 1 

IMPORTANT: En poblacions amb pocs habitants i amb pocs contagis, un petit increment pot distorsionar les dades sense que la situació sigui de gravetat.

Menys ingressats a l’hospital, 
però més a la UCI
El número d’ingressats per 
coronavirus a l’Hospital Uni-

versitari d’Igualada ha baixat 
respecte fa una setmana. Així 
doncs, aquest dimarts a la 
mitjanit n’eren 34 quan fa set 

dies n’hi havia 41. Un descens 
que de ben segur que satisfà 
al personal de l’hospital i que 
reflecteix les mesures que s’ha 

pres des del govern de la Ge-
neralitat en les darreres set-
manes.
Ara bé, en contrast amb la 
bona notícia del descens de 
persones ingressades a l’hos-
pital per coronavirus, hi tro-
bem un augment dels llits 
ocupats de la Unitat de Cures 
Intensives relacionats amb la 
Covid-19. Aquest dimarts es 
registraven 7 persones ingres-
sades a la UCI per coronavi-
rus, quan la dimecres passat 
n’eren 4. Ara mateix, dels 11 
llits d’UCI que té habilitats 
l’hospital igualadí, 7 son per 
pacients amb coronavirus, 3 
per altres motius i n’hi ha un 
de lliure.
Pel que fa al número de morts 
per coronavirus, en la darre-
ra setmana se n’han registrat 
dos a l’hospital igualadí i la 
xifra ja arriba a les 138 de-
funcions  en el centre sanitari 
des de l’inici de la pandèmia a 
mitjans de març.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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À ngels Chacón ja és 
oficialment la can-
didata del PDeCAT 

a les eleccions al Parlament, 
previstes pel 14-F. L’exconse-
llera ha estat l’única aspirant a 
les primàries del partit -el pas-
sat cap de setmana-, on hi ha 
participat un 40% dels associ-
ats. Tal com ha informat el res-
ponsable d’organització i ter-
ritori, Ferran Bel, a l’executiva 
d’aquest dilluns, Chacón ha re-
but un 93,14% de vots a favor, 
un 4,13% d’associats hi ha votat 
en contra, i un 2,7% s’ha abs-
tingut. L’exconsellera ha pres la 
paraula per agrair el suport de 
la direcció del PDeCAT i dels 
associats, i ha reivindicat que 
el partit “és independentista 
sense renunciar al seu model 
de país”. Els propers dies es 
crearà el comitè de campanya 
i Chacón explicarà els detalls 
del projecte. La igualadina ar-
ribava a les primàries sense cap 
rivalitat, però havia de superar 
el tràmit intern. Les bases del 
PDeCAT han votat amb una 
participació del 40%. D’aquest 
percentatge, un 93,14% ha vo-
tat a favor de l’exconsellera.
Chacón subratlla que el par-
tit sempre ha prioritzat el país 
“per damunt de tot”. “Molts 
dubtaven que arribaríem aquí, 
però el projecte no va de càr-
recs ni de cadires. Entenem la 

La igualadina Àngels Chacón serà 
candidata a presidir la Generalitat

Maria Senserrich torna 
al Parlament
REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina i exdirigent 
del PDeCAT Maria 
Senserrich reemplaçarà 

Quim Torra com a diputada al 
Parlament. Senserrich ja va ser 
diputada de Junts pel Sí en la 
passada legislatura i va arribar 
a ser membre de la direcció del 
PDeCAT, fins que va decidir 
abandonar la política al setem-
bre de 2018 per iniciar “una 
nova etapa professional”.
En plens preparatius per a les 
pròximes eleccions catalanes, 
després del cisma entre PDe-
CAT i JxCat, Senserrich, que 
va concórrer al número 27 de 
la candidatura de JxCat per 
Barcelona, prendrà ara l’ac-

política com una eina de trans-
formació”. Chacón, destituïda 
com a consellera -era l’única 
amb carnet del PDeCAT- per 
l’aleshores president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, ha asse-
verat que el seu partit prioritza 
la gestió “des del rigor i la res-
ponsabilitat”.
“Som independentistes, però 
no volem renunciar al nostre 
model de país. Exigim res-
pecte a la diversitat ideològi-
ca, l’autèntica transversalitat 
neix de la capacitat de cons-
truir acords des de posicio-
naments diferents a partir del 
reconeixement mutu, el diàleg 
i el consens. Unitat no equi-
val a uniformitat”, ha destacat 
Chacón durant el seu discurs.
La candidata ha reiterat el 
“compromís” del PDeCAT 
amb la defensa dels drets i lli-
bertats de Catalunya, i ha criti-
cat “els poders d’un Estat amb 
clares mostres de degradació 
democràtica”. Chacón ha ad-
vertit que s’apropen “temps 

complexos” on caldrà “treba-
llar i implicar-se com mai”. 
“Seguim denunciant totes les 
fórmules de repressió. Vo-
lem enfortir el país i generar 
oportunitats per tots i totes 
des del diàleg, el compromís, 
el respecte, el realisme, l’estra-
tègia i el rigor”. 

ta de diputada. Amb l’entra-
da de Senserrich, persona de 
confiança del president del 
PDeCAT, David Bonvehí, la 
formació demòcrata passarà 
a tenir cinc diputats al Par-
lament: Marc Solsona, Lluís 
Font, Narcís Clarà, Montserrat 
Macià i la pròpia Senserrich. 
La igualadina, però, passarà 
poc temps a la cambra, ja que 
molt aviat es dissoldrà per do-
nar pas al procés electoral.

ANUNCI
 
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de 
data 26 d’octubre de 2020 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords 
següents:

PRIMER. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modi�cació de les Ordenances 
�scals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURA-
LESA URBANA
-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- ORDENANÇA FISCAL 13 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 – TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS LOCALS, CONDUC-
CIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICI-
PALS
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 – PREU PÚBLIC PER  A ESPECTACLES, ACTIVITATS CULTURALS, RECREATI-
VES, MARXANDATGE, VISITES TURÍSTIQUES I GESTIÓ D’HORTS URBANS.
- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS
 
SEGON. DETERMINAR que els acords de�nitius en matèria de derogació, aprovació i modi�cació 
d’Ordenances �scals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació 
en el Butlletí O�cial de la Província. 
 
TERCER. DETERMINAR que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran de�nitivament aprovats.
 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances 
�scals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors 
des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí O�cial de la Província”, perquè els interes-
sats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà de�nitiu. 

Tota la informació a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Hi ha segona oportunitat per als autònoms?

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

APRENENT IDIOMES, 
ENTRENES EL TEU CERVELL

En un món cada vegada més 
globalitzat i orientat a la co-
municació, saber desenvo-
lupar-se en altres idiomes 

amb fluïdesa, té un valor afegit de 
gran importància. Precisament, els 
nous plans d’estudis de les carreres 
universitàries ja van en aquesta di-
recció, el d’incloure l’anglès com a 
requisit acadèmic, o fins i tot com a 
assignatura obligatòria en determi-
nades carreres universitàries.

Més enllà del benefici que comporta 
el domini d’idiomes, el fet d’apren-
dre’ls representa un exercici mental 
molt saludable pel nostre cervell, 
fins el punt de demostrar-se que el 
coneixement d’un segon idioma, 
altera positivament l’estructura ce-
rebral, millorant la seva plasticitat. 
Seria una mica com l’aprenentatge 
d’un instrument musical com el pi-
ano o la guitarra, que ajuda a poten-
ciar l’agilitat dactilar.

En realitat, potenciar el coneixe-
ment d’idiomes comporta una gim-
nàstica cerebral molt completa, on 
hi intervenen diverses altres regions 
del cervell, entre les quals hi ha re-
gions associades al control cognitiu. 
És per aquest motiu, que els nens 
que són bilingües destaquen per 
tenir molta més capacitat per a se-
leccionar respostes, o fins i tot, una 
millor capacitat de desenvolupar 
diverses tasques simultàniament, 
ja que aconsegueixen evitar interfe-

rències, focalitzar la seva atenció en 
allò que consideren rellevant, i fil-
trar totes aquelles informacions que 
poden ser supèrflues.

En persones adultes, aprendre un 
nou idioma, pot prevenir de futures 
malalties mentals com ara l’alzhe-
imer, retardant la seva aparició, 
i evitant l’efecte degeneratiu que 
afecta al funcionament del cervell. 
Precisament, un grup de científics 
canadencs han demostrat que les 
persones que hagin parlat dos o 
tres idiomes durant anys, poden re-
tardar els símptomes de la malaltia 
cinc anys.

El cervell humà funciona exacta-
ment igual que els músculs del nos-
tre cos, i com més l’estimulem i el 
fem treballar, millor funciona. Un 
cervell ben entrenat, pot realitzar 
noves tasques amb millor facilitat. 
De la mateixa manera, el plurilin-
güisme, pot desenvolupar la nos-
tra capacitat de prendre decisions i 
adaptar-se millor als canvis actuals.

En definitiva, aprenent idiomes, 
entrenes el teu cervell. Els beneficis 
són molt positius, ja que no només 
et permet comunicar-te en una al-
tre llengua, sinó que les connexions 
neuronals augmenten, millores la 
teva capacitat cognitiva, de concen-
tració i l’agilitat mental. Si vols man-
tenir el cervell més jove i en forma, 
aprèn idiomes!   

“Sale de la recesión!”, diu el @miqueliceta, mentre Espanya està im-
mersa en la recessió més gran des de la guerra civil, milers d’empreses 
tanquen, l’atur es dispara I TOTS ELS CIUTADANS HO NOTEN. Els 
propagandistes polítics ja no els queda vergonya ni sentit del ridícul.

Una verdadera reforma de la Seguridad Social pasa por algunos de los 
siguientes puntos: 
- Aumentar bastante la edad de jubilación
- Financiar las pensiones con subidas de impuestos o con nuevos 
- Reducir las pensiones (Para mi, la tercera no es una opción)

Anna Vilarrubias 
Llicenciada en Filologia anglesa.
Directora i professora de English&tea

“El cervell humà funciona exactament igual que 
els músculs del nostre cos, i com més l’estimu-

lem i el fem treballar, millor funciona”.

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.

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

En aquest espai s’han escrit 
diversos articles en referèn-
cia a la 2a oportunitat que, 
com saben, és una llei que 

permet eximir els deutes d’una per-
sona natural o empresarial perquè 
no quedi exclosa de la societat  i pu-
gui començar de nou. 

També s’ha dit que a partir d’aquest 
1 de setembre ha entrat en vigor el 
text refós de la Llei Concursal, que 
substitueix la Llei Concursal, on es 
regulava la 2a oportunitat.

Tots els juristes especialitzats en el 
tema, des de jutges i catedràtics fins 
a advocats, havien posat moltes es-
perances  en aquest nou text refós 
perquè és subsolessin les mancan-
ces i llacunes de la Llei Concursal 
respecte a la 2a oportunitat. No ha 
sigut així, s‘ha desaprofitat l’oportu-
nitat. 

Una d’elles, a la qual em referiré, és 
la del deute públic, que és de les més 
importants i de més transcendència.

Tant és així que, fent una lectura 
literal del text refós, el diari eco-
nomista “Cinco Días”, amb el títol 
“No hay segunda oportunidad para 
autónomos”, deia que el text refós 
deixa inoperant el benefici que la 
legislació atorga a l’empresari que 
fracassa, referint-se al nou art. 491, 
que exclou del benefici d’exoneració 
del passiu insatisfet (els deutes) dels 
crèdits de deute públic.

Sortosament no serà així. De la ma-
teixa manera que la Llei de la 2a 
oportunitat es va començar a apli-
car a partir de la interpretació que 
van fer el jutges de la Llei,  ara tam-
bé els jutges han donat el tomb al 
text refós,  en virtut de la Sentència 
del Tribunal Suprem del Ple, de 2 de 

juliol de 2019, on s’aplica l’exonera-
ció dels crèdits públics, els jutges no 
aplicaran l’esmentat art. 491, sinó 
la dita Sentència que sent del Ple és 
Llei.

Dit tot això, la Llei de la 2a oportu-
nitat funcionarà. El que és inaudit és 
que, malgrat la quantitat de perso-
nes i famílies endeutades que hi ha,  
que  han de treballar en economia 
submergida, no hi hagi més perso-
nes que s’hi acullin. 

La clau de volta del deute està en 
l’art. 1911 del Codi Civil comú, se-
gons el qual “del cumplimiento de 
las obligaciones responde el deudor 
con todos sus bienes, presentes y 
futuros”. Així, doncs, tota exonera-
ció està supeditada a una excepció 
d’aquest article, la 2a oportunitat és 
una d’aquestes  exempcions, però té 
unes limitacions: que el passiu no 
superi els 5.000.000 d‘euros i que el 
deutor sigui de bona fe, i crèdits ine-
xorables que, una vegada al concur-
sat se li accepta el pla de pagaments, 
resulten exonerables, com el crèdit 
públic. Contradiccions de llei. 

Ja no és novetat la fusió CaixaBank-
Bankia, se n‘ha parlat molt en tots 
els mitjans, però del que no s’ha par-
lat és del deute públic que té Bankia: 
22.424 mil milions  i que, segons 
l’art. 1911 comentat, ha de respon-
dre el deutor de tots els béns, pre-
sents i futurs. Es pagaran?  

Un projecte alemany de 5G crea 60 llocs de feina al Prat
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Noves mesures per aturar 
l’increment de casos 
de COVID-19 a Catalunya

Universitats 
i escoles

/  Universitats: la docència teòrica 
ha de ser en format virtual.

/  Batxillerat i cicles formatius: 
reducció de l’activitat presencial.

/  Oberts: escoles i instituts.

/  Suspeses: activitats 
extraescolars i esportives no 
organitzades pels centres 
educatius.

Hostaleria,
restauració i hotels 

/  Tancats: només 
lliurament a domicili  

o recollida amb cita 
prèvia. 

/  Hotels: restaurants oberts 
només a clients.

/  Tancades: instal·lacions 
esportives a excepció 
d’entrenaments i 
competicions professionals.

/  Esports individuals: permesos 
a l’aire lliure entre municipis 
termeners.

Esports

/  Tancats: centres comercials, 
excepte farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, centres veterinaris i 
alimentació que es trobin a dins.

/  Tancats: serveis de bellesa, 
excepte perruqueries.

Comerços i centres 
comercials

30%/  de l’aforament
en comerç de menys de 800 m² i 
mercats no sedentaris.

Bombolles de convivència i 
bombolles ampliades habituals.

màxim

Activitats
socials

/  Tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 
casinos i sales de joc. 

/  Tancats: cinemes, 
teatres, auditoris i sales 
de concerts.

Activitats culturals 
i recreatives

/  Oberts: parcs infantils 

/  Oberts: museus i sales 
d’exposició al 33% 
d’aforament.

/  31 d’octubre i 1 de novembre: 
sense restricció de mobilitat 
als cementiris.

Actes religiosos 
i cerimònies civils

de l’aforament.30%/  

6

/  Teletreball excepte 
quan no és possible.

/  Suspesos: 
congressos, 

Empreses

Mobilitat

/  Territori de Catalunya: 
restringida l’entrada i sortida 

Consulteu les excepcions 
a canalsalut

/  Municipis: restringida l’entrada 
i sortida des de les 06:00 h del 

dilluns.

nocturn

/  No es pot circular pel carrer de 
les 22:00 h a les 06:00 h



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#138 Olga Jiménez Muntané FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Àngels Chacón @angelschacon

Oriol Soler @OriolSoler

Oriol Junqueras @junqueras

Núria Vicens @nuriavicens

Pep Valls @pepvalls

Carlota Carner @_Charlotte21

Hospital Universitari d’Igualada @Hospitaligd

Em presento per compromís i responsabilitat, per 
defensar el projecte del @Pdemocratacat i així en-
fortir el nostre país: una Catalunya que volem lliu-
re. #CentremElPaís

Ara mateix torno a la normalitat. Gràcies a to-
thom que ens han ajudat aquests dies. Ha estat 
impressionant, una lliçó de vida. El primer que 
he fet és demanar al director editorial @jcgirbes 
que contracti al teniente coronel Baena. La seva 
inventiva el fa un novelista prometedor.

@marinallansana: “Un país és un exèrcit que 
planta cara a l’odi i a la repressió amb unes ar-
mes tan poderoses que el fan invencible: la soli-
daritat, la humanitat i la dignitat.” Sempre amb 
vosaltres, Marina! Una abraçada!

Demanar que es parin desnonaments o que la 
classe política no assisteixi a festes no és po-
pulisme, és coherència. Només es poden exigir 
aquests sacrificis a la ciutadania evitant més si-
tuacions de vulnerabilitat i des de la més estricta 
exemplaritat dels que prenen decisions.

Més que preocupar-nos per com voten allà, ens 
hauríem de preocupar per com votem aquí.

La primer setmana de toc de queda, la Policia 
Local ha aixecat un centenar d’actes, destacant 
les 50 per no ús de mascareta i 12 per no complir 
les restriccions de mobilitat. Seguirem vetllant 
per minimitzar aquests comportaments que po-
sen en risc els esforços de la resta.

Malgrat la situació que estem vivint pel #Co-
vid19, a l’@Hospitaligd seguim funcionant amb 
normalitat, tant a la zona amb pacients #Covid+ 
com a les zones #Covid-

www.veuanoia.cat

2 31 Continua la recerca del bole-
taire de 77 anys i veí d’Iguala-
da desaparegut a l’Alt Urgell 

Baixa la xifra d’ingressats per 
Covid a Igualada però puja 
l’ocupació de la UCI

Es reobre la B-224 a Piera des-
prés d’estar tallada per un acci-
dent de trànsit

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

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

Després d’escoltar els Beatles per primera 
vegada, vaig començar  la carrera de guitarra 
a l’Escola de Música, que vaig finalitzar al 
Liceu. Vaig fer incomptables actuacions com a 
cantautora i cantant de jazz. Em vaig dedicar 
a la docència i vaig ser cantant de l’Orquestra 
Nocturna cinc temporades, un fet decisiu 
perquè l’altre cantant, el Martí, va resultar ser 
l’home de la meva vida. 
Vaig ser columnista d’opinió de la 
Veu des dels 17 fins als 27 anys.  
Un caràcter emprenedor, un gran desig de 
llibertat i la recerca d’una oportunitat il·limitada 
em van portar a iniciar el meu negoci com a 
Consultora de Bellesa de Mary Kay. 
Actualment lidero un equip de 3000 
professionals i fa 5 anys que soc Empresària 
Nacional. M’apassiona el que faig. El meu 
motor és guiar les persones perquè puguin 
construir una gran carrera a través de l’exemple,  
els valors, el suport, la flexibilitat, la formació i 
la confiança en si mateixes. L’èxit de l’empresa 
del segle XXI ha de ser la suma dels èxits 
individuals de tots els qui la formen. 
 

Jaume Morera  

  @jaumemore
Ensenyament Igualada 

              @ensenyamentigualada
Xavier Planell 

       @indi8

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
M’agradaria molt llegir que s’ha eliminat l’escletxa salarial entre homes i dones i que ha augmentat 
l’emprenedoria  femenina. També que per fi ha arribat la cura contra el càncer i, per descomptat, 
que ja es disposa d’una vacuna i d’un tractament eficaços per a la covid-19.



Comença la instal.lació 
de plaques
 fotovoltaiques a 
l’escola Emili Vallès
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El regidor de Mobilitat i Sos·
tenibilitat ha anunciat que 
aquesta setmana ja s’ha con·
tractat la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum a 
l’edifici de l’Escola Emili Vallès. 
La seva instal·lació està previs·
ta per aquest mes.
Vives ha detallat que es trac·
ta de plaques per a la genera·
ció d’energia d’autoconsum, la 
qual cosa significa que l’edifici 
consumeix energia que ell ma·
teix produeix i que quan no 
la necessita, l’aboca a la xarxa 
elèctrica i produeix, també, un 
rendiment econòmic. La instal·
lació de l’Escola Emili Vallès 
tindrà una potencia de gairebé 
11 Kwp (kilowats pic) i submi·
nistrarà l’equivalent a 6 tones 
de CO2 anuals, que correspon 
a l’equivalent de 2,71 tones de 
gasoli anuals.
El regidor ha destacat que 
“conjuntament amb la de l’Es·
pai Cívic Centre, on la instal·
lació es va posar en marxa el 
juliol, i amb les que propera·
ment es duran a terme a la pis·
cina de les Comes, Igualada fa 
un gran impuls aquest any en 
l’ús d’energia fotovoltaica d’au·
toconsum”. Vives ha afirmat 
que “estem construint la ciutat 
que volem, estem fem d’Igua·
lada una ciutat amable també 
amb el medi ambient i una ciu·
tat compromesa amb la lluita 
contra el canvi climàtic”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a doctora Anna Font 
és la impulsora de les 
litografies solidàries de 

l’obra “Colors de lluita contra 
el Coronavirus”, una iniciati·
va amb què els professionals 
d’Atenció Primària de l’Anoia 
volen col·laborar amb La Ma·
rató de TV3, que aquest any 
dedicarà la seva recaptació a 
la lluita contra la Covid·19. En 
la presentació que se n’ha fet 
aquest dimecres a l’Ajuntament 
d’Igualada, la doctora Font, 
que ha esta acompanyada per 
Glòria Godó, ha rememorat els 
dies en què es va produir l’eclo·
sió de la pandèmia a Igualada, 
a mitjan març. “Eren dies en 
què arribàvem a casa molt to·
cats. Hem treballat molt i hem 
patit molt a nivell professional 
i, també a nivell emocional, i 
això acaba marcant”. 
Ha explicat que, en el seu cas, 
durant les poques estones que 
tenia lliures es refugiava en la 
seva afició per la pintura i “vaig 
començar a pensar què podria 
fer a partir dels colors que veia 
cada dia. Vaig anar separant els 
colors, el blanc de les bates, el 
blau dels guants que portem 
i de la imatge corporativa de 
la casa, les mascaretes de co·
lor verd que usàvem en aquell 
moment, i la carpa vermella i 

L’Atenció Primària, amb la 
Marató de TV3 amb 
litografies solidàries

La UEA vol compensació 
per a autònoms i empreses 
obligats a tancar
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresari·
al de l’Anoia, entén la 
necessitat de mesures 

extraordinàries per dificultar 
la propagació del coronavirus 
però a la vegada, exigeix i re·
clama en un comunicat “als 
governs mesures compensa·
tòries per a totes les empreses, 
autònoms i sectors (centres 
estètica, restauració, turis·
me, comerç, hostaleria, oci, 
transports, cultura i esports) 
que estan obligats a tancar i 
per evitar el seu enfonsament 
i tancament com a negocis i 
que per tant, si s’apliquen me·
sures extraordinàries, també 
s’apliquin solucions i ajudes 
que siguin coherents i estiguin 
a l’alçada de les circumstàn·
cies”. En aquesta línia, des de 
la UEA “exigim als governs 
que considerin i vetllin per 
la realitat de l’activitat i tei·
xit empresarials, i que a més, 
s’ampliïn i dotin de més ajudes 
directes per a les empreses.  i 
altres mesures compensatò·
ries com la reducció d’im·
postos, no prorrogar·los sinó 
eximir·los o reduir·los. Les 
empreses necessiten solucions 
immediates”.
El president de la UEA, Joan 
Domènech, vol fer extensiu 
que totes les empreses “han fet 

i fan un gran esforç per com·
plir i vetllar per la seguretat 
dels seus treballadors i treba·
lladores, clients i proveïdors” 
i que “les empreses estan fent 
i han fet un gran esforç eco·
nòmic i de recursos per com·
plir·ho davant la complexitat 
de la situació. Els centres de 
treball són segurs perquè tot 
això ha implicat grans inver·
sions i apostes per la segure·
tat i la higiene per a tothom”. 
Domènech afegeix que “les 
empreses actuen de forma 
responsable per complir i 
protegir la salut. Emplaço a 
la responsabilitat ciutadana a 
complir i vetllar les mesures 
exigides i decretades pels go·
verns. Només junts i amb el 
nostre compromís i respon·
sabilitat podem fer front a la 
lluita contra la pandèmia”. En 
la mateixa línia, el president 
Domènech posa èmfasi i rei·
tera que la lluita contra la pan·
dèmia és també “responsabi·
litat dels polítics” i que prou 
de “criminalitzar els sectors 
empresarials”.
La UEA també vol posar de 
manifest el sobrecost que te·
nen les empreses per habili·
tar i protegir els treballadors i 
centres de treball i demana als 
governs subvencions directes 
per fer front a tot el material 
que es necessita.

groga del SEM, que va ser de 
gran ajuda”. Aquests colors 
van ser, doncs, la base d’un 
treball del qual en va sortir 
una V, “que per a mi tenia un 
significat de vèncer la situació 
·vèncer la malaltia ja és molt 
agosarat· entre tots els com·
panys, entre tots els equips 
que ens vam haver d’ajuntar i 
treballar junts”.
Un cop acabada l’obra, la 
doctora Font, que treballa 
a l’Equip d’Atenció Primà·
ria Igualada Urbà, va decidir 
cedir·la perquè tot l’equip en 
pogués gaudir, però quan es va 
saber que La Marató de TV3 
aniria dedicada a la lluita con·
tra la Covid·19 es va conside·
rar que se’n podien fer litogra·
fies solidàries. Les persones 
interessades a col·laborar amb 
aquesta iniciativa poden sol·li·
citar una de les còpies del qua·
dre a través d’un enllaç o d’un 
codi QR que permet accedir a 
un formulari. El preu de cada 
litografia és de 10€, que aniran 
a parar íntegrament a La Ma·
rató. Es pot demanar més in·
formació a l’adreça electrònica 
anoiamarato@gmail.com.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
volgut aprofitar la presentació 
d’aquesta iniciativa per ex·
pressar l’agraïment a la tasca 
del personal que treballa en 
l’Atenció Primària.

Tenim un pla, en parlem?
• Acompanyaments personalitzats 
  en re-educació juvenil
• Coaching familiar
• Life coaching
• Business coaching
• Consultoria
Les situacions difícils poden convertir-se 

en oportunitats de creixement... T’acompanyem?

info@gonature.es
www.gonature.es

607923159-931184404
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Durant els primers dos 
dies hi hauran interes-
sants sessions forma-
tives, i els darrers tres 
tornarà el Connecta, 

punt de trobada d’em-
preses i desocupats

REDACCIÓ / LA VEU 

P er novè any consecutiu, 
l’Ajuntament d’Igualada 
i la Unió Empresarial 

de l’Anoia organitzen el Prepa-
ra’t, la Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada i que tindrà lloc del 
16 al 20 de novembre a la ciu-
tat. Degut a les circumstàncies 
actuals generades per la pandè-
mia de la COVID-19, l’edició 
d’enguany es realitzarà a través 
d’una plataforma digital. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament, 
Jordi Marcé, ha mostrat la seva 
satisfacció d’organitzar nova-
ment el Prepara’t, “un fet que 
constata la seva consolidació 
i que és a la vegada, una mos-
tra que aquest projecte és molt 
important i necessari per a la 
ciutat, sobretot, davant la situ-
ació econòmica i empresarial 
generada per la pandèmia de la 
COVID-19”.  
L’Anoia té un atur registrat del 
16% amb una representació 
d’un total de 8.731 persones 
aturades, i a Igualada, el per-
centatge és del 14,70% i que 
equival a 2.813 persones sen-
se feina. Marcé ha afirmat que 
des del consistori com des de 
la patronal, “ens preocupa i ens 
ocupa la situació dels nostres 
ciutadans, treballadors i tre-
balladores i les empreses de la 
ciutat i acompanyar-los i aju-
dar-los en tot el que estigui a les 
nostres mans davant aquestes 
circumstàncies. La situació de 
la COVID-19 ha obert les por-
tes a un nou model de treball i 
noves maneres de treballar que 
comporta molts reptes, com 
la necessitat vital de les eines 
informàtiques, ja sigui per te-
letreballar o per fer una entre-
vista de feina i amb el Prepara’t 

El 16 de novembre s’iniciarà el Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació d’Igualada, en format digital

volem posar fil a l’agulla a tot 
això. També els volem ajudar a 
conèixer de primera mà les ten-
dències del mercat laboral, mo-
tivar-los en la recerca de feina, 
i que puguin rebre els millors 
consells de la mà de professio-
nals especialistes en el seu àm-
bit. I especialment, volem posar 
èmfasi en ajudar a assolir els 
canvis actuals produïts per la 
COVID-19 i ensenyar com de 
les dificultats es poden conver-
tir en oportunitats en la recerca 
de feina”, ha afirmat el regidor. 

Prepara’t: Crear ocupació i 
prosperitat, actual i futura 
La gerent de la Unió Empresari-
al de l’Anoia, Paula Arias ha ex-
posat que perquè les empreses 
siguin més competitives en els 
seus mercats, “necessitem pro-
fessionals competitius i experts. 
És per això que des de la UEA 
agraïm la mà estesa amb l’Ajun-
tament d’Igualada, i el poder 
unir ocupació i empresa, per 
donar resposta a una necessitat 
empresarial, i brindar opor-
tunitats de treball” i també ha 
afegit dient que “hem de seguir 
implicant-nos amb la societat, a 
través de projectes socials, amb 
la voluntat d’ajudar a inserir la-

boralment a les persones que 
estan en situació d’atur o que 
simplement, volen un canvi a la 
seva vida professional. Hem de 
fer tot el possible per ajudar a 
crear ocupació i prosperitat, ac-
tual i futura i el Prepara’t, sense 
cap mena de dubte, és el millor 
escenari per donar les eines a la 
societat per trobar feina”.

Dues propostes 
diferenciades
El Prepara’t d’enguany pivotarà 
sobre dues propostes clarament 
diferenciades: en primer lloc, el 
dilluns 16 i el dimarts dia 17 de 
novembre, es dedicarà a accions 
i sessions formatives gràcies a 
les ponències de diversos po-
nents. I el dimecres 18, dijous 
19 i divendres 20, tindrà lloc 
una vegada més, el Connecta: el 
punt de trobada entre empreses 
que cerquen personal.
En aquest sentit, el Prepara’t ar-
rencarà el proper dilluns 16 de 
novembre, de 9.30h a 10.15h, 
amb la conferència “El mercat 
laboral a l’Anoia”, on el regidor 
de Dinamització Econòmica a 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Marcé, i el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan 
Domènech, exposaran com 

la situació de la crisi sanitària 
generada per la COVID-19 ha 
impactat en el mercat laboral; 
però en clau positiva i construc-
tiva: explicaran quins sectors 
empresarials estan creixent, i 
a la vegada, donaran eines per 
ajudar a assolir els canvis actu-
als produïts per la pandèmia i 
convertir-ho en oportunitats en 
la recerca de feina.  
Seguidament, el mateix dilluns, 
tindrà lloc la ponència “Quin és 
el futur que ens espera? Estratè-
gies per liderar el nostre projecte 
de vida” amb Marta Zaragoza, 
economista, assessora, forma-
dora, conferenciant i investiga-
dora en l’àmbit de l’emprenedo-
ria, l’ocupabilitat i l’empresa.
Dimarts dia 17, de 9.30h a 
10.45h tindrà lloc la conferèn-
cia “Motivació en la recerca de 
feina en temps de COVID-19” 
a càrrec de Mónica Mendoza, 
conferenciant internacional, 
formadora, experta en intel·li-
gència emocional, motivació, 
vendes i creixement. Seguida-
ment, de 11h a 12h tindrà lloc 
el taller “Com fer un CV d’im-
pacte” a càrrec de Carlos Bella, 
docent universitari, conferenci-
ant, consultor i formador en ha-
bilitats directives i intel·ligència 
emocional. El mateix Bella, de 
12:15h a 13h, durà a terme la 
següent sessió formativa: “Com 
preparar-te per a una entrevista 
virtual”. 
Seguint l’èxit de la darrera edi-

ció, de dimecres a divendres 
tornarà el Connecta, el punt 
de trobada entre empreses que 
cerquen personal i persones 
que busquen feina. L’any 2019 
només es va dedicar un sol 
dia al connecta, i gràcies a la 
seva bona acollida, enguany el 
comptarà amb tres dies. 
Arias ha explicat que “a data 
d’avui, tenim empreses interes-
sades en participar al Connec-
ta, en la que ens demanen fins 
ara, 16 perfils que cerquen les 
empreses”. En aquest sentit, les 
vacants són les següents: pro-
gramadors, caps de projectes, 
operaris de manteniment amb 
experiència en processos in-
dustrials, operari repartidor de 
producte, camioner, responsa-
ble logístic, administratiu amb 
idiomes, tècnics de producció, 
enginyers mecànics, directors 
de logística.
El Connecta funcionarà a tra-
vés d’un llistat a la web de la 
UEA i les persones interessades 
s’apuntaran prèviament a través 
d’un formulari on indicaran el 
nom de l’empresa i la vacant 
que volen apuntar-se per po-
der fer l’entrevista online. Des 
de l’organització, se’ls assignarà 
una hora per a fer l’entrevista i 
se’ls informarà de la part tècni-
ca de la connexió. Prèviament, 
l’organització del Prepara’t hau-
rà coordinat i donada una cita 
prèvia a les persones interes-
sades a entrevistar-se amb les 
empreses.
Totes les activitats del Prepara’t 
es realitzaran de forma virtual. 
Per conèixer els detalls de la 
plataforma, cal inscriure’s prè-
viament a través del web uea.cat  
especificant el dia i l’activitat a 
la qual es vol assistir, o enviant 
un correu a uea@uea.cat o tru-
cant al 93 805 22 92.
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El regidor de Mobilitat i
Sostenibilitat Miquel 

Vives agraeix el 
“compromís” de les 

associacions de veïns 
amb la comissió

Miquel Vives.

Aigua és Vida, 
CC.OO. i la PAH 
demanen una nova 
Comissió d’Estudi

  IGUALADA  | 19Divendres, 6 de novembre de 2020

A través d’un comunicat de 
premsa, la plataforma Ai-
gua és vida Anoia, així com 
CCOO i la PAH, reclamen 
a l’Ajuntament d’Igualada la 
creació d’una nova Comis-
sió d’Estudi. Segons han ex-
plicat, “el 13 de setembre va 
finalitzar la Comissió d’Es-
tudi del servei d’aigua que es 
va engegar el passat mes de 
gener, però el temps d’aques-
ta comissió no ha estat su-
ficient perquè han quedat 
moltes coses pendents, entre 
elles finalitzar la memòria de 
l’estudi”. 
En aquest sentit, argumen-
ten que “fins el moment i 
segons han explicat alguns 
representants de veïns i 
grups municipals, la Comis-
sió d’Estudi només ha estat 
expositiva, sense arribar a 
cap consens ni cap acord 
que signifiqui la redacció 
de cap memòria, objectiu 
últim d’aquesta comissió”. 
Per aquest motiu al·leguen 
que “segons l’article 145.3 
del ROAS, si la memòria 
que la Comissió d’Estudi ha 
de redactar no s’ha realitzat, 
aleshores cal crear-ne una 
nova comissió o del contra-
ri tot allò fet fins el moment 
quedarà invalidat”. Davant 
d’aquesta situació, les enti-
tats i plataformes a favor de 
la gestió pública consideren 
que “és urgent constituir una 
nova comissió d’estudi per 
tal de no perdre tot el que 
s’ha fet en l’anterior, perquè 
del contrari s’haurà fet per-
dre el temps tant dels tèc-
nics, com dels representants 
dels veïns, com dels partits 
polítics”. 
En aquest sentit, Aigua és 
vida, CCOO i la PAH de-
manen, tant al govern com 
als grups municipals de 
l’oposició de l’Ajuntament, 
que “la constitució d’aquesta 
nova comissió sigui el més 
transparent i democràtica 
possible, amb l’objectiu de 
millorar el que a l’anterior 
comissió s’ha fet malament”. 
Les plataformes i entitats 
pro aigua pública denun-
cien, com han fet en altres 
ocasions, que “l’Ajuntament 
no ha respectat els criteris 
mínims de transparència”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l regidor de Mobilitat i 
Sostenibilitat de l’Ajun-
tament, Miquel Vives, 

ha manifestat aquesta setma-
na que hi ha “un grup polític” 
de l’oposició que “s’ha dedicat 
a torpedinar i intoxicar” la co-
missió de municipalització de 
l’aigua. Vives ha fet aquestes 
declaracions a La Veu arran de 
la publicació de cartes de les 
associacions de veïns presents 
a la comissió, enfadades per la 
seva dissolució. 
El regidor ha explicat que 
“vull agrair als representants 
dels usuaris, dels sis consells 
de districte, la tasca que han 
portat a terme. Sempre co-
mentem que han passat 100 
anys i 25 alcaldes de diferents 
colors i aquest és un treball 
que no s’havia fet. El govern 
de Junts per Igualada ha aga-
fat el toro per les banyes hem 
obert aquesta tasca, llarga i  
feixuga”. 

Content per iniciar el procés 
de municipalització
Miquel Vives afirma que està 
“content” per l’inici del pro-
cés de municipalització del 
servei d’abastiment d’aigua 
a Igualada i hem posat entre 
tots en manifest que és un tre-
ball molt complex i que té una 
profunditat que segurament 
ningú s’esperava a l’inici”.

L’Ajuntament acusa part de l’oposició de “torpedinar” i 
“intoxicar” la comissió de municipalització de l’aigua

JP / LA VEU 

V a ser el 16 d’octubre, 
però el govern muni-
cipal ha esperat tres 

setmanes a fer-ho públic... La 
tinenta d’alcalde i número 3 de 
l’Ajuntament, Marisa Vila, ple-
ga per “motius personals”...
La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Ensenyament, Universitats i 
Joventut va presentar la renún-
cia al seu càrrec fa  dies  per “ra-
ons personals”, segons formula 
en el seu escrit de renúncia. 
L’Ajuntament va emetre ahir 
una nota informativa en la que 
explica que “l’acte es va forma-
litzar el passat 16 d’octubre, en 
el qual Vila va agrair a l’alcal-
de haver comptat amb ella per 
treballar pel projecte educatiu i 
de joventut de la ciutat i es va 
mostrar satisfeta d’una etapa 

El regidor reconeix que 
el temps de la Comis-

sió, que ja s’ha acabat, 
“no és suficient”, i 

cerca una fórmula per 
continuar el treball

Acabat el temps legal de la 
comissió, el regidor reconeix 
que “sis mesos no són sufici-
ents”. Respecte les cartes de 
les associacions de veïns “les 
respondrem i estem estudiant 
com fem aquesta resposta. No 
vull que quedi cap dubte”. 
Tot i això, Vives diu que “a les 
cartes es veu un compromís 
important d’aquestes associ-
acions de veïns respecte de 
municipalització del servei 
d’aigua, la qual cosa m’alegra, 
és important que s’involucrin 
en aquest canvi important 
per la ciutat”. El regidor tam-
bé creu que les associacions 
“volen que aquesta comissió 
continuï, tot i que mostren 
la preocupació de que, admi-
nistrativament, algunes coses 
es podien haver fet d’una al-
tra manera”, però per a Vives 
“això no invalida tot el treball 
que s’ha fet”.
Vives afirma que “estem tre-
ballant amb l’equip jurídic per  
veure com podem continuar 
fent aquest treball, perquè el 
temps legal de la comissió està 
exhaurit”.

Bloqueig i filibusterisme
El treball de la comissió, però, 
hagués pogut ser encara més 
voluminós si “un grup polític 
no s’hagués dedicat de forma 
constant a torpedinar, blo-
quejar i fer filibusterisme dins 
de les comissions... Quan es 
va crear la comissió, es va fer 
amb totes les eines jurídiques 
possibles per blindar-la de 
politiqueta. És una comissió 
bàsicament tècnica, que ha 
d’aportar el màxim de soluci-
ons possibles al ple, que és l’òr-
gan decisori de la ciutat... Mal-

grat els meus esforços, això 
no ha estat del tot possible i a 
cada comissió hem tingut una 
discussió política i que ha aca-
bat intoxicant i torpedinant 
la correcta evolució d’aques-
tes trobades. Entenc que aquí 
també hi ha preocupació dels 
veïns”.

Inacceptable acusació 
als tècnics
Vives està també molt dolgut 
perquè “s’ha acusat als tèc-
nics de l’Ajuntament de no ser 
imparcials,  això és completa-
ment inacceptable. Hi ha un 
grup polític que diu que els 
funcionaris municipals, que 
són tres juristes, dos econo-
mistes i un enginyer, són de 
part, i això no ho puc acceptar 
de cap manera. Els grups polí-
tics haurien de tenir més cura 
de segons quines afirmacions”.

Plega la número tres de l’Ajuntament, Marisa 
Vila, per “raons personals”...

dedicada al servei públic des 
de l’Ajuntament d’Igualada”. 
L’adeu, però, es va formalitzar 
uns dies abans, el 8 d’octubre. 
Aquell dia Marc Castells va 
saber que li plegava una de les 
seves grans apostes per aquest 
mandat, titular d’un departa-
ment -el d’Universitats- que 
és un pal de paller del govern 
municipal. Vila i Castells, però, 
havien “topat” en més d’una 
ocasió...
Vila, que no era militant del 
PDeCAT, ha ocupat el càrrec 
des del mes de juny de 2019, 
quan va entrar de regidora a 
l’Ajuntament com a indepen-
dent dins l’equip de Junts per 
Igualada. L’alcalde, Marc Cas-
tells, ha mostrat “la seva grati-
tud per la bona tasca realitzada 
durant tot aquest temps i ha 
destacat la dedicació i el rigor 

amb què Marisa Vila ha exer-
cit les seves responsabilitats al 
capdavant dels departaments 
que ha gestionat”, diu la petita 
nota informativa d’adéu a tota 
una tinenta d’alcalde.
Cap roda de premsa de co-
miat, tractant-se d’una tinent 

d’alcalde. Estranyament, ni tan 
sols un tuit de Marc Castells o 
dels seus companys... Dimarts 
vinent, en ple extraordinari, 
es  farà efectiu el canvi. Montse 
Duch, que va ser en el passat 
mandat regidora d’Hisenda, 
tornarà a l’Ajuntament.
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La Jove Cambra 
d’Igualada tria 
Enric Grima com 
a nou president 
per a l’any 2021

El passat dimecres dia 28 d’oc-
tubre, la Jove Cambra Interna-
cional d’Igualada va celebrar 
l’assemblea extraordinària 
d’eleccions a la presidència de 
la JCI Igualada. En aquesta 
ocasió, no va ser possible rea-
litzar l’assemblea a l’espai habi-
tual de l’Ateneu Igualadí, sinó 
que es va celebrar virtualment 
donades les actuals circums-
tàncies.
Durant l’assemblea es va pre-
sentar la candidatura d’En-
ric Grima per a president pel 
proper any on va presentar el 
seu programa i prioritats. Va 
exposar la intenció de generar 
un impacte positiu sobre les 
persones que ens envolten i 
l’entorn en què vivim, intentar 
continuar amb els programes 
que realitza anualment l’enti-
tat, encara que possiblement 
s’hagin de celebrar en format 
virtual, i fer créixer el nombre 
de júniors de l’entitat.
Els membres de la JCI van for-
mular una sèrie de preguntes i 
dubtes al candidat i finalment 
es va procedir a la votació, on 
va ser escollit president de JCI 
Igualada 2021 per unanimitat. 
Grima va posar de manifest 
que l’any vinent serà un any 
incert però que és important 
que l’entitat segueixi activa, en 
la mesura de les possibilitats, i 
treballarà perquè així sigui.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A hir dijous va tenir lloc 
una nova sessió del 
procés participatiu del 

Pla Territorial Parcial del Pene-
dès -que afecta tota la comarca 
de l’Anoia a excepció de la zona 
nord-, una fase que va iniciar-se 
el 8 d’octubre, però que fins ahir 
no va tenir participació anoien-
ca. 
Fins avui, l’Anoia sencera for-
mava part del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, en es-
tar tot el nostre territori adscrit 
a la regió de la Catalunya Cen-
tral. Des de l’aprovació de l’Àm-
bit Territorial del Penedès, tam-
bé anomenat Vegueria Penedès, 
tots els ajuntaments de la nostra 
comarca a excepció de l’Alta 
Anoia van preferir adscriure’s al 
nou àmbit territorial. Segons la 
llei vigent, totes les regions del 
país han de tenir el seu Pla Ter-
ritorial, una mena de “POUM” 
a nivell, en aquest cas, de quatre 
comarques: Alt i Baix Penedès, 
Garraf i Anoia.
Ahir es tractava, ja tancada la 
nostra edició, de debatre -en 
format virtual- sobre les pro-
postes del Pla en relació al mo-
del econòmic. Una sessió en 
la que estaven convidats Joan 
Mateu, com a vicepresident de 
la Unió empresarial de l’Ano-
ia i també com a president de 
l’Associació d’Empreses del Po-
lígon de les Comes. També hi 
participaven Jordi Carbonell, 
de la subdirecció General d’In-
versió Industrial; Eduard Brull, 
de la Federació d’Empresaris 
del Gran Penedès, i Damià 
Deas, de l’Associació d’Elabora-
dors de Cava.
L’objectiu d’aquesta sessió és de-
batre i recollir les aportacions 
dels participants sobre les pro-

El procés participatiu del Pla Territorial del 
Penedès, que afecta quasi tota l’Anoia, en marxa

postes del Pla. 
En aquests moments, el procés 
participatiu del Penedès està 
coincidint amb el polèmic Pla 
Director d’Activitats Econòmi-
ques de la Conca d’Òdena,  que 
es troba, però, en la fase final 
d’aquest tram.

Un llarg treball des de 2017
L’any 2017 el Parlament de Cata-
lunya va reconèixer la vegueria 
del Penedès com a un nou àm-
bit funcional territorial. Això va 
obrir l’oportunitat d’elaborar el 
Pla territorial parcial del Pene-
dès. Aquest territori està plani-
ficat per tres plans territorials 
parcials encara vigents (el Pla 
metropolità de Barcelona, el Pla 
de les comarques centrals i el 
del Camp de Tarragona), però, 
per tal de donar resposta a les 
necessitats actuals, ara s’ha ela-
borat un document d’avanç de 
propostes que permeti encetar 
un debat ampli, obert i plural 
amb la ciutadania.
Els impulsors del Pla expliquen 
que “volem que totes aquelles 
persones que viuen o desen-
volupen la seva activitat en 
aquesta vegueria puguin parti-
cipar en la redacció del Pla. En 

aquest context, us convidem a 
participar de les següents ses-
sions del procés participatiu. 
Tindrem sessions amb experts 
on es parlarà de diferents àrees 
temàtiques que afecten al terri-
tori i sessions deliberatives a on 
els participants debatran sobre 
les propostes del Pla i faran les 
seves aportacions”.

Pocs experts anoiencs 
en una fase decisiva
El cert, però, és que el d’ahir era 
el tercer seminari que es feia i el 
primer -i únic- amb presència 
d’anoiencs entre els ponents. 
En principi, segons la Generali-
tat, aquests seminaris serveixen 
per a que “diverses persones 
expertes exposin els reptes i les 
oportunitats de cada un dels ei-
xos, amb l’objectiu de facilitar el 
debat a les sessions deliberatives 
posteriors.  Fins ara s’han fet els 
seminaris d’Espais Oberts, As-
sentaments residencials Model 
econòmic i productiu -el d’ahir- i 
manca el d’Infraestructures.
També durant els dijous d’octu-
bre i novembre tenen lloc 4 ses-
sions deliberatives en línia per 
tal de recollir les propostes dels 
participants, que es sumaran a 

les ja recollides al portal parti-
cipa.gencat.cat
Les sessions deliberatives es-
taran organitzades en 4 eixos 
temàtics i l’objectiu és interpel-
lar tant a la ciutadania com a 
aquelles entitats, organismes 
i organitzacions que desenvo-
lupin la seva activitat en l’àm-
bit del Penedès. Les sessions 
es realitzaran en grups de 10 
persones per una plataforma 
en línia. A més dels seminaris 
previs amb experts, es facili-
tarà als participants un seguit 
de preguntes que permetin es-
tructurar les sessions delibera-
tives.
Fins ara s’han fet les sessions 
de  Protecció i regulació dels 
espais oberts, el Penedès com a 
regió agroalimentària i mitiga-
ció i adaptació al canvi climàtic 
(15 d’octubre); Model territori-
al dels assentaments, el model 
urbà, la infraestructura verda i 
l’espai periurbà (29 d’octubre), i 
manquen, el 12 de novembre, 
les de Model econòmic i pro-
ductiu, els polígons d’activitat 
econòmica, el model turístic; i el 
26 de novembre, La mobilitat 
interna, la mobilitat de traspàs, 
les infraestructures energètiques.
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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



Les empreses van 
oferir 16 vacants que 
van suposar 12 con-

tractes de treball, el que 
suposa més d’un 90% 

dels aspirants
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Grau en Tècniques 
d’Interacció Digital 
i de Computació del 

Campus Igualada – UdL és 
el primer Grau Universitari 
relacionat amb el sector de 
la informàtica i les TIC que 
s’imparteixen a Catalunya en 
modalitat dual. Una modalitat 
que permet a l’estudiant que 
ho desitgi combinar la forma-
ció en les aules universitàries 
i l’entorn professional mitjan-
çant un contracte laboral amb 
l’empresa.  El Grau consta de 
3 cursos acadèmics, amb una 
càrrega lectiva de 180 ECTS i 
amb un enfocament eminent-
ment pràctic.  
La promoció de 2018 ara ini-
cia el seu darrer curs dins del 
programa de Formació Dual 
per accedir al mercat laboral 
amb un contracte de treball 
remunerat i que poden conci-
liar amb els seus estudis.  Les 
empreses van oferir 16 vacants 
que van suposar 12 contractes 
de treball, el que suposa més 
d’un 90% dels aspirants. 
Tots els alumnes han pogut 
contactar personalment amb 
les empreses i han  tingut 
l’opció d’escollir la que millor 
s’adaptava als seus interessos. 
Les empreses han proporcio-
nat suficients propostes d’acti-

Els primers estudiants del grau 
TIDC del Campus d’Igualada 
s’incorporen a empreses de l’Anoia

El TransfoLab BCN, a 
fons al proper Dimarts 
Disruptiu
REDACCIÓ / LA VEU 

El proper dimarts, 10 
de novembre  a les 20 
h, i a través de Jitsi, es 

podrà seguir una nova sessió 
dels Dimarts Disruptius que 
organitzen l’Ateneu i Igualada 
Disseny, amb la participació 
de Nada Tozija.
Tozija és partner/architecture 
i Co-fundadora del Transfo-
LAB BCN, un centre dedicat 
als professionals creatius de 
Barcelona centrat en el dis-
seny, la innovació, la produc-
ció i l’experimentació amb els 
residus, l’economia circular i 
la sostenibilitat mediambi-
ental. És arquitecta de voca-
ció, té estudis de màster en 
Negocis i Comerç Internaci-
onals a la Universitat d’Orle-
ans, França, i un màster en 
el Programa d’Estudis Inde-
pendents del MACBA-UAB. 
La seva experiència interna-
cional s’estén des de estades 
curtes a Tunis, Brasil i Gal-
les, projectes de desenvolupa-
ment urbà als EUA, disseny 
de vil·les a Mallorca o projec-
tes d’edificació i interiorisme 
a Macedònia.
Els seus interessos es van tras-
lladar a la creació de Transfo-
design, un estudi de disseny i 
fabricació enfocat a l’econo-
mia circular, i posteriorment, 

a la fundació del transfoLAB 
BCN, el primer centre de re-
cerca sobre els residus.
En paraules de Nada Tozija, 
“estem vivint una època en 
què el canvi climàtic i el pro-
blema amb els residus és cada 
vegada més evident. Per altra 
banda, estem vivint un can-
vi de paradigma, que s’enfoca 
a rebre un servei cada vegada 
més personalitzat, s’aposta per 
una fabricació o per una venda 
de productes locals i sosteni-
bles. Des de TransfoLAB BCN 
es proposa investigar diferents 
propostes per tal d’unir la sos-
tenibilitat amb la fabricació i el 
disseny”.
L’enllaç a Jitsi s’informarà a 
les  xarxes socials i al canal de 
Whatsapp al qual, si vols, et pots 
subscriure enviant un missatge 
(621 22 04 84). Més informació 
a dimartsdiruptius.cat.

vitats formatives relacionades 
amb la seva oferta de serveis i 
en línia amb els continguts de 
la Formació Dual del Grau en 
Tècniques d’Interacció Digital 
i de Computació. 
Entre les empreses ofertants 
n’hi ha 7 empreses associades 
a TICAnoia: Amida4, Cubus 
Games, Engisoft, Iguana Co-

municacions, Intarex, MPM 
Software i Ubiquat Technolo-
gies, i altres dues desenvolu-
pen projectes interns des dels 
seus respectius departaments 
interns d’informàtica: Petro-
miralles i Àrea de Guissona.  
TICAnoia té el compromís de 
fomentar la inserció laboral i 
orientació professional dels 
alumnes del GrauTIDC i valo-
ra molt positivament l’oportu-
nitat que suposa per a les em-
preses TIC, per a la universitat 
i pels estudiants la possibilitat 
d’atreure i arrelar l’oferta labo-
ral qualificada, , el talent i el 
coneixement tecnològic a la 
comarca. 

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment l'Ordenança de règim d’ús dels horts urbans de Calaf, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de trenta dies.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text de l'ordenança es poden 
consultar a la seu electrònica municipal, durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació 
del present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.
 
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’ordenança esdevindrà aprovada de�nitivament sense 
cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.

Tota la informació a www.calaf.cat 

 
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

Interessats trucar:
636 92 52 98

Es lloguen 
3 despatxos 

al centre 
d’Igualada

30m2 (300€), 25m2 (275€) i 11m2 (150€)
IVA  a part

INCLOU

Wi� /  Llum / Calefacció  / Aigua
Neteja /  Sense horaris d’entrada i de sortida

Sala de reunions comunitària
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Hi poden optar les fa-
mílies empadronades a 
la comarca amb infants 
o joves entre els 3 i els 
16 anys i que s’ajustin 
als requisits establerts 

en les bases 
de la convocatòria 

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha presentat la 
creació d’un nou pro-

grama de beques per infants 
i joves de la comarca dirigit a 
promoure l’estudi d’ensenya-
ments artístics extraescolars. 
S’adrecen a infants i joves de 
la comarca entre 3 i 16 anys 
i el termini per sol·licitar-les 
s’obrirà l’1 de desembre. 
La finalitat d’aquest nou pro-
grama és prestar suport a 
aquelles famílies amb infants 
o joves que realitzin activi-
tats de caire artístic i cultural 
i fomentar, alhora, el màxim 
accés a aquesta tipologia d’en-
senyaments. S’ha previst una 
dotació de 10.000 euros per 
aquesta convocatòria i els 
ajuts podran ser del 50 o del 
100% del cost de l’activitat 
extraescolar fins a un màxim 
de 350 euros, en funció de la 
renda de les famílies o de la 
seva situació socioeconòmi-
ca. Hi poden optar els infants 
i joves empadronats en muni-
cipis de la comarca i inscrits 
en una activitat extraescolar 
organitzada per una associa-
ció, entitat, societat mercan-
til, AMPA o bé pel departa-
ment de Cultura o Esports 
d’un ajuntament anoienc. 
El vicepresident del Consell, 
Jordi Cuadras, afirma que 
“amb la creació d’aquest pro-

Programa de beques a infants i joves 
per estudiar ensenyaments artístics 

El Consell promou 
formació d’experts en 
el cotxe connectat
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament de Marto-
rell, a través del Centre 
de Promoció Econò-

mica Molí Fariner, i el Consell 
Comarcal de l’Anoia a través 
del Campus Motor Anoia, en 
col·laboració amb el Clúster de 
la Indústria de l’Automoció de 
Catalunya (CIAC) i la Univer-
sitat de Lleida (UdL), impulsen 
una nova edició del programa 
PRIMER de Preacceleració 
Catalunya Emprèn de la Ge-
neralitat de Catalunya per co-
ordinar i fer créixer projectes 
emprenedors territorials inno-
vadors d’alta especialització en 
el sector de l’automoció.
En aquesta edició del progra-
ma PRIMER de Preaccelera-
ció, l’Ajuntament de Martorell i 
el Consell Comarcal de l’Anoia, 
junt amb el Clúster de la Indús-
tria de l’Automoció de Catalu-
nya, col·laboren per impulsar 
i donar a conèixer de manera 
conjunta les seves preaccelera-
dores centrades totes dues en el 
sector de l’automoció.
Martorell impulsa la segona 
edició de la preacceleradora 
“ACCELERA MARTORELL: 
Reptes de la Indústria 4.0 en 
l’Automoció”, programa de for-
mació tecnològica centrat en la 
indústria 4.0 amb reptes Lean 
Manufacturing, Digitalització 
en l’entorn industrial, Robotit-
zació de procesos, IOT, recolli-
da de dades, Big Data i Realitat 
Augmentada i Virtual.
Per la seva banda, el Campus 
Motor Anoia, en la tercera 
edició de la seva preaccelera-
dora, es continua focalitzant 
en el vehicle connectat amb el 
programa “Connected Car Li-
ving Lab”, formació especialit-
zada orientada a les persones 
interessades a poder adquirir 
coneixements específics del 
vehicle connectat, cooperatiu 
i autònom.
Formació tecnològica especia-
litzada, empresarial i mentoria
Els programes formatius es-
pecialitzats “Accelera Marto-
rell” i “Anoia Connected Car 
Living Lab”, en aquesta segona 
edició, consten de 100 hores 
de formació (70 hores forma-
ció tecnològica especialitzada 
i 30 hores formació empresa-
rial), tutories amb mentors i 
diferents visites.
Un dels elements destacables 
del programa és el seguiment 
dels projectes per part de pro-

fessionals reconeguts i amb 
experiència dins el sector de 
l’automoció, fet que proporci-
ona una visió molt real de l’en-
caix de la futura empresa.
Enguany les dues preacce-
leradores presenten algunes 
novetats respecte a les ante-
riors edicions adaptades a la 
situació actual en la qual ens 
trobem a causa de la crisi de 
la COVID-19, enguany es re-
alitzaran en modalitat 100% 
ONLINE, facilitant als seus 
participants el seguiment del 
curs de manera virtual.
Una altra de les novetats 
d’aquesta edició és, que grà-
cies a la col·laboració amb 
la Universitat de Lleida, els 
participants rebran el títol 
d’expert universitari amb 15 
ECTS reconeguts i expedits 
per la Universitat de Lleida. 
Els dos programes formatius 
estan totalment subvencio-
nats per Catalunya Emprèn 
de la Generalitat de Catalu-
nya, el Fons Social Europeu, 
l’Ajuntament de Martorell i el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
a l’alumnat no li suposarà cap 
cost. Aquesta formació tam-
bé compta amb la col·labora-
ció del Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya 
(CIAC) i la Universitat de 
Lleida. Inscripcions
Els programes estan dirigits 
a persones titulades en Cicles 
Formatius de Grau Superior 
electromecànica de vehicles, 
titulats o estudiants de Graus 
Universitaris d’Enginyeria, 
professionals d’empreses i em-
prenedors/res interessats a ad-
quirir una formació específica 
i crear un projecte nou dins el 
sector de l’automoció.
Els interessats poden optar a 
un dels dos programes o rea-
litzar els dos de manera simul-
tània, ja que estan dissenyats 
per tal de poder compaginar 
els dos. Els participants de-
senvoluparan la solució a un 
dels reptes seleccionats amb 
l’objectiu d’adquirir habilitats 
i coneixements necessaris per 
posar en marxa aquestes inici-
atives empresarials.
Per inscriure’s al programa 
“Accelera Martorell” s’ha de 
visitar el web www.accelera-
martorell.cat . Per inscriure’s 
s’ha de fer a través del correu 
aeo@anoia.cat L’inici dels pro-
grames està previst pel mes de 
novembre 2020 i la seva fina-
lització al mes de març 2021. 

grama de beques, el Consell 
Comarcal fa una aposta fer-
ma pel talent cultural i per 
promoure estudis artístics 
entre infants i joves de tots els 
municipis de la comarca. Per 
a tenir una societat més crí-
tica i enriquida, cal promou-
re la cultura i per això creem 
aquest nou programa, per 
garantir la igualtat d’oportu-
nitats a l’hora de cursar-los. 
L’objectiu és que la renda de 
les famílies no sigui un im-
pediment perquè els seus 

fills o filles puguin accedir a 
aquestes activitats”.
La vicepresidenta d’Acció So-
cial, Carme Zaragoza, asse-
gura que “amb aquests ajuts, 
el Consell Comarcal fa una 
aposta decidida per possibi-
litar al màxim nombre de fa-
mílies de la comarca que els 
seus fills i filles puguin cursar 
les activitats artístiques i cul-
turals de caràcter extraesco-
lar que desitgin sense que la 
seva capacitat econòmica su-
posi cap obstacle. 
El conseller comarcal d’Es-
ports i Cultura, Rafel Galván, 
explica que “els ajuts s’han 
dissenyat per respondre a les 
necessitats reals de les famí-
lies. Tota la informació es pot 
trobar al web www.anoia.cat 
un cop passat el termini d’ex-
posició pública, a principis de 
desembre. Per a més informa-
ció es pot trucar al telèfon:
93 805 15 55. 

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment el Reglament regulador de les prestacions de caràcter social, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text del reglament es poden 
consultar a la seu electrònica municipal, durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació 
del present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat de�nitivament sense 
cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.

Tota la informació a www.calaf.cat 
 
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde



LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Associació de Propieta-
ris Forestals Serra Mi-
ralles-Orpinell, amb el 

finançament de la Diputació 
de Barcelona, està portant a 
terme una important actuació 
per a la prevenció dels incen-
dis, al terme municipal de la 
Torre de Claramunt. La inter-
venció té un cost de 31.000€ i 
inclou 18 hectàrees a la zona 
del Camaró i dels seus vol-
tants.
Aquests treballs de restauració 
i millora forestal tenen com a 
objectiu facilitar les tècniques 
d’extinció d’incendis d’una 
manera estratègica. És a dir, 
són zones definides pels Bom-
bers de la Generalitat que en 
cas que es declarés un foc aju-
darien a controlar-lo o a can-
viar-ne el rumb. Els terrenys 
en què s’està duent a terme 
l’actuació estan a prop d’espais 
urbans, com la urbanització 
de cal Anton, la del Pla de la 
Torre o la del Camaró.
De moment, les taques de mi-
llora forestal ja s’han executat 
en cinc finques particulars i 

queden pendents dues hectà-
rees, propietat de l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt. En 
aquest cas, l’administració lo-
cal es farà càrrec del cost de la 
intervenció, 3.500€, ja que la 
zona és urbana i l’associació i 
la Diputació només es fa càr-
rec dels terrenys rústics.
L’obra es va iniciar a principi 
de setembre i és previst que 
finalitzi a mitjan novembre. El 
2017 a la Torre de Claramunt 
ja es va fer un tipus d’actuació 
com aquesta a la part de Vi-
lanova d’Espoia i va incloure 
entre 90 i 100 hectàrees.
Objectiu de l’Associació de 
Propietaris Forestals
L’Associació de Propietaris Fo-
restals Serra Miralles-Orpinell 
va néixer el 2009, després del 
fort episodi de ventades que 
va provocar grans destrosses 

als boscos. Té com a objectiu 
principal el foment de la ges-
tió forestal conjunta, la reac-
tivació econòmica del sector 
primari forestal a la comarca i, 
especialment, el desplegament 
de projectes de prevenció 
d’incendis forestals a escala de 
massís. 
L’entitat, sense ànim de lucre, 
ha promogut un Pla de Gestió 
i Millora Forestal i per la Pre-

venció d’Incendis dels muni-
cipis de Bellprat, Orpí, Carme, 
Sant Martí de Tous, Santa Ma-
ria de Miralles, Santa Marga-
rida de Montbui, Vilanova del 
Camí, la Pobla de Claramunt 
i la Torre de Claramunt. L’as-
sociació aglutina propietaris 
forestals d’aquests pobles i 
Montmaneu, Argençola, Ca-
pellades i La Llacuna, comp-
ta amb el suport dels ajun-

Actuacions per a la prevenció d’incendis forestals 
a la Torre de Claramunt

Els treballs els realitza 
l’Associació de Propie-

taris Forestals Serra 
Miralles-Orpinell i els 

finança la Diputació de 
Barcelona

taments, de la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comar-
cal de l’Anoia. De fet, el 2010 
l’entitat, els ens municipals i la 
Diputació van signar un con-
veni i cada any l’administració 
provincial finança la realització 
dels treballs de restauració i mi-
llora forestal per prevenir els in-
cendis, un programa de suport 
al territori de la província que ja 
es promou des de l’any 1999.
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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

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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MONTBUI / ACN 

El judici que s’havia de 
començar aquest di-
jous contra l’expresi-

dent del FCCC, exalcalde de 
Santa Margarida de Montbui 
i encara regidor d’aquest con-
sistori anoienc, Teo Romero, 
finalment no s’ha celebrat, ja 
que les parts han arribat a un 
acord de conformitat. Romero 
ha reconegut la malversació 
de fons públics i ha accep-
tat una pena de dos anys de 
presó, quatre d’inhabilitació i 
haurà de retornar 21.000 eu-
ros al Fons.
Segons l’escrit de la Fiscalia, 
Romero hauria fet ús indegut 
d’uns 35.000 euros dels Fons, 
però ja va retornar a l’entitat 
13.903 euros. La Fiscalia con-
siderava aquest fet com un 
“atenuant” per haver “reparat 
parcialment els danys”.

La fiscalia demanava inicial-
ment una pena de 3,5 anys de 
presó
La Fiscalia demanava una 
pena de 3,5 anys de presó i 9 
d’inhabilitació per a Teo Ro-
mero per un delicte continuat 
de malversació. També li re-
clamava que retornés al FCCD 
un total de 21.444 euros. Se-
gons l’escrit d’acusació, Rome-

ro hauria fet servir de forma 
indeguda diners del Fons per 
a ús propi. En concret, entre 
els anys 2007 i 2010, l’acusat 
“guiat pel propòsit d’obtenir 
un benefici patrimonial inde-
gut” va cobrar dietes i despe-
ses de viatges no relacionats 
amb l’activitat del Fons.
L’escrit del Fiscal desgrana 
totes les despeses que, de ma-
nera injustificada, Teo Rome-
ro va carregar al Fons Català 
de Cooperació per visitar in-
drets turístics amb motiu de 
36 viatges de cooperació que 
va fer entre el 2007 i el 2010. 
Per exemple, la fiscalia deta-
lla que, amb motiu del Fòrum 

Social Mundial del 2007, l’ex-
president del Fons va arribar 
quatre dies abans a Nairobi i 
va cobrar de manera indeguda 
més de 3.000 euros. En con-
cret, Romero va aprofitar per 
visitar la reserva natural de 
Masai Mara i la zona turística 
de Nariokotome, a Kènia.
L’exbatlle montbuienc va apro-
fitar altres estades per cobrar 
despeses de manera indeguda 
com un viatge a París apro-
fitant el Bureau executiu de 
ciutats i governs locals, en què 
va percebre 1.081 euros sense 
justificar; un altre a Sri Lanka 
que no està reflectit a la me-
mòria d’activitats de l’any 2007 

del Fons, en què va rebre de 
manera indeguda 379 euros; 
un viatge a Perú per participar 
a un seminari en què va perce-
bre de forma indeguda 1.215 
euros. Romero també va apro-
fitar un viatge de cooperació 
a Colòmbia per allargar-lo a 
Veneçuela i Puerto Rico, de 
manera que va passar com a 
despesa al Fons 1.041 euros 
irregulars.
En un altre viatge al Japó el 
2009, Romero va passar com 
a despeses al Fons l’estança a 
hotels, agencies de viatge, ta-
xis, compra d’articles de regal, 
discoteques (898 euros), tabac 
i consumicions en bars noc-
turns per un import de 5.050 
euros. Es dona el cas que va 
participar a la VII Conferèn-
cia d’Alcaldes per la Pau, un 
acte que no està reflectit a la 
memòria d’activitats del Fons 
i aquest òrgan tampoc pertany 
a l’associació que promovia 
l’acte. A més, en aquesta oca-
sió també va pagar amb la 
visa del Fons bitllets d’avió i 
desplaçaments en tren a nom 
d’altres persones.
A banda dels cobraments in-
deguts relacionats amb els 
viatges que va efectuar men-
tre era president del FCCD, 
Romero també va fer altres 
pagaments indeguts “per a 

Teo Romero acorda amb la Fiscalia una condemna 
de 2 anys de presó i 4 d’inhabilitació

ús i benefici personal”. Entre 
aquests hi ha dues subscrip-
cions mensuals a “pàgines per 
a adults” pagats amb la targe-
ta visa de l’entitat; i tiquets de 
restaurants i quilometratge 
sense justificar que ascendei-
xen a més de 800 euros.

Teo Romero ja va ser indul-
tat l’any 2010
L’exbatlle de Santa Margarida 
de Montbui va ser indultat 
l’any 2010 pel Ministeri de Jus-
tícia quan governava José Luís 
Rodríguez Zapatero. Romero 
s’enfrontava a una pena de sis 
anys i un dia d’inhabilitació 
especial per a càrrec públic, 
segons havia sentenciat l’Au-
diència Provincial de Barcelo-
na l’any 2004. El motiu van ser 
uns fets ocorreguts l’any 1995 
quan Romero va suspendre de 
sou el tresorer de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui per presumpta malversa-
ció de fons públics.
El govern espanyol va decidir 
commutar-li la pena per “una 
altra de dos anys de multa, que 
abonarà en quotes diàries de 
deu euros, a condició que no 
torni a cometre delicte dolós 
en el termini de quatre anys 
des de la publicació del Reial 
Decret”. En total, la multa as-
cendia a uns 7.300 euros.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui va aprovar en sessió 
extraordinària del ple 

les ordenances fiscals de cara 
a l’any 2021. Les principals ta-
xes, impostos i preus públics 
tornen a quedar “congelades”. 
En aquest apartat es troben 
l’Impost de Béns Immobles 
(contribució), l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), 
l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, la plusvà-
lua, l’Impost de Construcció, 

Instal·lacions i Obres, entre 
d’altres. La sessió plenària 
es va celebrar dijous passat. 
Hi van votar a favor els regi-
dors i regidores integrants de 
l’Equip de Govern municipal: 
els sis regidors i regidores 
d’Ara Montbui i la regidora 
de Som Montbui-ERC Isabel 
Guerrero. Les ordenances fis-
cals pel 2021 van tenir el vots 
d’abstenció dels sis regidors 
del grup socialista. 
Segons va explicar durant 
el ple la regidora d’Hisen-
da Jésica Arroyo, “no era el 

moment de pujar impostos. 
Creiem que en aquest any tan 
injust no era oportú modificar 
les ordenances fiscals. Qua-
drarem el pressupost amb uns 
ingressos lineals i, si és neces-
sari, gastarem el romanent”. La 
regidora d’Hisenda de Mont-
bui va assenyalar que “de cara 
a propers anys tornarem a fer 
la valoració corresponent”.
Cal tenir en compte que les 
modificacions aprovades te-
nien per objecte l’adaptació 
de les actuals ordenances fis-
cals a les modificacions que 

han sofert les diferents nor-
mes que els hi donen cober-
tura legal. 
Es van aprovar modificacions 
en algunes taxes, com ara a 
l’ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica. S’inclouen 
ara els vehicles de gas liquat 
del petroli dins els vehicles 
amb bonificació del 50%, que 
ja existia, a favor de vehicles 
menys contaminants. 
També es van aprovar petits 
canvis en ordenances fiscals 
existents sobre expedició de 

documents administratius, 
tallers i cursets, activitats de 
lleure, colònies, activitats es-
portives. I també a la taxa 
per ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies 
(amb afectació viària o sen-
se), i modificacions a la tarifa 
d’ocupació de la via pública 
amb tanques. 
Cal remarcar també que es 
modifica a la baixa la taxa 
per a la prestació del servei 
de Llars d’Infants Municipal. 
La quota inicial es fixa en 100 
euros per nen/a.

L’Ajuntament montbuienc va aprovar la congelació de les 
ordenances fiscals per a l’any 2021

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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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha incorporat tres joves 
a través del Programa 

Treball i Formació – Línia 
Joves Tutelats i Extutelats del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) gestionat pel 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia. Faran tasques de neteja i 
manteniment de parcs i jar-
dins municipals i actuació 
sobre el mobiliari urbà mal-
mès i a la via pública. La Lí-
nia Joves Tutelats i Extutelats 
se centra en els joves que mi-
gren sols dels Centre d’acolli-
da de la comarca de l’Anoia, 
en concret, en tres joves del 
Centre d’acollida Ca n’Agui-
lera de les Rovires, al terme 
municipal d’Òdena. Aquesta 
línia està cofinançada en un 
50% pel Fons Social Europeu.
El programa està adreçat a jo-
ves entre els 17 i els 21 anys 
especialment vulnerables, 
amb condició de tutelats o 
extutelats per la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència, amb per-
mís de residència, i inscrits 
a l’oficina de Treball previ al 
contractes. Durant 12 mesos 
treballen a jornada completa i 
reben una formació transver-
sal i professional. 

Òdena incorpora 
tres joves durant un 
any a través d’un 
pla d’ocupació del 
SOC

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Després de cinc mesos 
d’obres, la promoto-
ra Bogaris ha lliurat 

aquest dimarts les claus del 
sector PMUr3 a l’alcaldessa 
Noemí Trucharte. D’aquesta 
manera es tanca  l’obra d’ur-
banització de la unitat d’ac-
tuació del barri Bonavista, 
un sector amb més de 15.000 
m2 de zones verdes i espais 
de lleure a l’entorn del turó de 
Puig d’Andela i més de 6.600 
m2 d’espais comercials.
El sector està tancat perime-
tralment i s’hi podrà accedir 
per quatre portes diferents. 
De moment però, no se’n pot 
fer ús, perquè queden pen-
dent alguns treballs d’elec-
tricitat i de manteniment. 
L’ajuntament anunciarà en els 

pròxims dies la data d’obertu-
ra de l’espai.
El projecte, es va iniciar el 27 
de maig, i ha inclòs la urba-
nització de tres carrers peri-
metrals per donar servei a les 
noves parcel·les del sector i 

Vilanova disposa d’una nova zona d’esbarjo amb més 
de 15.000 m2 al sector PMUr3 al barri Bonavista 

la construcció d’un espai pú-
blic amb zones d’esbarjo, amb 
pista de futbol i bàsquet, vòlei 
sorra, parc infantil amb terra 
de cautxú, i espais de descans.
El nou espai ha integrat una 
part del bosquet on s’hi han 

instal·lat quatre màquines per 
fer pràctica esportiva.
El nou espai ha tingut en 
compte l’accessibilitat així 
com la mobilitat i seguretat 
dels usuaris i els elements 
d’eficiència energètica.
L’acte de signatura de finalit-
zació de l’obra i el lliurament 
de les claus ha comptat amb 
la presència de l’Alcaldessa 
Noemí Trucharte, del regidor 
d’Urbanisme, Francisco José 
Saucedo i del de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón.
També hi ha participat Álvaro 
Romero en representació de 
l’empresa promotora, Bogaris, 
els facultatius de l’obra, Albert 
Albareda de GAP Associates 
i Joan Palà d’Albareda Engi-
nyeria; i Ferran Roig, repre-
sentant de l’empresa construc-
tora, Obres i Serveis Roig, SA.

TEATRE / LA VEU 

Aquest dimarts s’ha fet el sor-
teig de la campanya Compra i 
Guanya de la xarxa de Barris 
Antics amb Projectes. L’acte, 
durant el qual s’han extret 
fins a 32 butlletes guanyado-
res, ha anat a càrrec de l’Al-
caldessa Noemí Trucharte i 

del regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, acom-
panyats de dues joves que van 
fer de mans innocents.
El sorteig de les 32 experi-
ències, valorades en 2.850 
€, s’ha fet al Mercat de Sant 
Hilari amb les butlletes reco-
llides a les 23 botigues par-
ticipants. Des de Promoció 

La campanya Compra i Guanya reparteix a 
Vilanova del Camí 32 premis 

Econòmica es comunicaran a 
partir d’avui amb les persones 
guanyadores que hauran de 
passar pel Centre d’Innovació 
Anoia a recollir el seu premi.
La campanya s’organitza de 
forma simultània als 31 mu-
nicipis membres de la Xarxa 
de Barris Antics amb Projec-
tes amb la col·laboració de les 

associacions de comerciants i 
les Diputacions. Entre els 31 
municipis de la Xarxa es re-
partiran més de 91.400 € en 
992 experiències per a dues 
persones que fins al juny de 
2021, viuran i gaudiran de la 
cultura, la gastronomia i el 
patrimoni  dels 31 municipis 
organitzadors.

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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JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
ha portat a terme les 
obres de manteniment 

dels camins del municipi in-
closos al Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI) de 
la Diputació de Barcelona. És 
una actuació que es fa anual-
ment, finançada per la Dipu-
tació i que ha tingut un cost 
de 10.981,00 euros. 
Aquest manteniment ha con-
sistit en la preparació, perfilat 
i compactació del ferm i la 
neteja de vegetació del camí 
Solana de la Teula a Mas Fi-
guera i fins al camí del terme 
municipal d’Argençola (ex-
closos 183 metres del camp 
de Mas Figuera); el camí del 
pont de Clariana a Cal Pau 
fins al Coll de Bellic a mitja 
vessant (exclosos 70 metres 
de pas del camp i 406 de pas 
entre camps a la rompuda 

Coll de Bellic); el camí de 
Can Cansalada a Ca l’Horta-
là; i el camí de la Sala per vora 
el riu fins al pas del riu Anoia.
El PPI és un instrument de 
planificació i gestió definit a 
la Llei forestal de Catalunya 
de 1988, amb l’objectiu de 
reduir el risc d’inici i propa-
gació dels incendis forestals i 
facilitar-ne l’extinció. Aquest 
planejament preveu entre al-
tres línies d’acció la de l’esta-
bliment de la infraestructura 
de xarxa viària i de punts d’ai-
gua. El programa té l’objecte 
prioritari de consolidar les 
infraestructures d’accés viari 
i de disposició d’aigua per tal 
de garantir el trànsit i l’abasti-
ment dels mitjans terrestres i 
aeris d’intervenció en incen-
dis forestals. La consolidació 
s’assoleix amb la planificació 
territorial i temporal d’actu-
acions de creació, millora i 
conservació.

Jorba fa el repàs de 
manteniment de 7,5 
quilòmetres de camins

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
i el Servei Català de 
Trànsit han renovat 

el conveni pel qual acorden 
que el director del Servei Ca-
talà de Trànsit assumeixi la 
competència sancionadora 
que correspon a l’alcalde per 
infraccions a les normes de 
circulació en vies urbanes del 
municipi, denunciades pels 
agents del cos de mossos d’es-
quadra.
Segons la normativa vigent, 
la competència de sancionar 
infraccions en vies urbanes la 
té l’alcalde del municipi, però 
l’any 1997 es va aprovar una 
llei que preveia que aquesta 

podria ser delegada mitjan-
çant conveni al Servei Català 
de Trànsit, secció del Depar-
tament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya.
A més de les competències 
sancionadores, el Servei Ca-
talà de Trànsit serà qui gestio-
narà i ingressarà el cobrament 
de les sancions. El conveni 
tindrà la vigència d’un any i 
es prorrogarà de forma auto-
màtica, de mutu acord entre 
les parts.
L’alcalde, David Sánchez, ex-
plica que es tracta de donar 
continuïtat a un conveni anu-
al que posa a mans d’aquells 
qui ja gestionen el trànsit i 
l’ordre la capacitat sanciona-
dora al municipi.

L’ajuntament renova el 
conveni amb Trànsit per les 
infraccions de circulació

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El darrer Ple municipal 
de Castellolí celebrat 
aquest passat dijous ha 

decidit modificar les ordenan-
ces municipals per aprovar 
una rebaixa d’impostos i aju-
dar, així, a totes les famílies 
del municipi i també a les em-
preses que pateixen les conse-
qüències econòmiques de la 
pandèmia.
L’Ajuntament, doncs, ha 
aprovat una rebaixa del 10% 
de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) a tot el poble. Amb 
aquesta mesura, Castellolí 
-que fins ara estava en una 
franja mitjana pel que fa als 
imports de l’IBI a la Conca 
d’Òdena- passa a ser un dels 
municipis de l’Anoia que tin-
drà l’IBI més barat. La ma-
teixa rebaixa del 10% s’aplica 
també damunt de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Me-
cànica (IVTM).  L’Impost de 
construcció també viu modi-
ficacions, relacionades amb la 
sostenibilitat i l’energia verda: 
es bonificarà un 20% l’IBI a 
aquells veïns que instal·lin 
plaques solars per fabricar-se 

la pròpia energia a casa.
Amb aquestes rebaixes, l’equip 
de govern espera poder ajudar 
les famílies a reduir despeses 
en un moment especialment 
complicat per la crisi econò-
mica derivada de la pandèmia.
Pel que fa als ajuts a les em-
preses que hagin estat obliga-
des a aturar la seva activitat, 
l’Ajuntament ha aprovat una 
bonificació de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE) 
i de la Taxa d’escombraries 
proporcional als mesos d’atu-

L’Ajuntament de Castellolí rebaixa 
l’IBI un 10%

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
torna a fer una aposta 
per la figura del sere-

no municipal. L’Ajuntament 
ha reactivat aquest servei en 
aquest mes de novembre des-
prés de la prova pilot de l’any 
passat, on es va aconseguir 
una reducció dels fets de-
nunciats del 47%. L’equip de 
govern considera que el ser-
vei va ser ben rebut per part 
del poblatans i poblatanes i 
com comenta l’alcalde Antoni 
Mabras: “ des dels diferents 
barris del municipi ens han 
seguit reclamant la recupera-

i carrers del municipi, de di-
lluns a diumenge en un horari 
alternatiu, amb un cotxe que 
porta el logotip “Control”. A 
més de millorar la sensació 
de seguretat al poble, aquest 
servei també controla els 
equipaments municipals i en 
cas de detectar alguna defici-
ència en l’enllumenat públic 
o en el mobiliari urbà ho co-
municat per tal de procedir al 
seu arranjament. Aquest any 
també ajudarà a localitzar i 
controlar aquells abocaments 
incontrolats que està patint 
el municipi i ho traslladarà a 
l’ajuntament per presentar les 
denuncies necessàries.

Torna el sereno municipal a la Pobla 
de Claramunt

rada del negoci.
L’alcalde de Castellolí, Joan Ser-
ra, va expressar  durant el Ple: 
“Com a Ajuntament actuarem 
en tot allò que sigui necessari 
per ajudar a les nostres empre-
ses i a les famílies de Castellolí 
a tirar endavant” i va afegir 
que, si ara es pot treure pressió 
fiscal, és gràcies a l’estalvi que 
s’ha fet els darrers anys i que 
ara permet, en moments ex-
cepcionals, poder prendre me-
sures generalitzades per ajudar 
a tota la població.

ció del servei, i des de govern 
sempre hem entès que és una 
línia en la que hem de seguir 
treballant per aconseguir una 
millora en la tranquil·litat 
dels veïns i veïnes de la Pobla”
Les funcions del sereno són 
recórrer els diferents barris 

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
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CAPELLADES / LA VEU 

Totes les persones que 
aquests dies s’han atan-
sat al Cementiri Mu-

nicipal han pogut constatar al-
gunes de les actuacions que s’hi 
han fet recentment. 
A banda de la neteja i adaptació 
per la festa de Tots Sants també 
s’ha sanejat les parets, plenes de 
pintades. S’ha instal·lat una tan-
ca a l’inici del camí, que impedi-
rà l’accés fins a dalt amb vehicle 
a partir de les 7 de la tarda i fins 
l’endemà a les 11 del matí.
Una altra millora del Cementiri 
també ha passat per la substitu-
ció d’una part de l’enllumenat 
per uns fanals nous, amb leds, 
que milloren la contaminació 
lumínica i afavoreixen l’estalvi 
energètic.
Recordem que durant tot l’any 
el Cementiri Municipal és obert 
cada dia d’11 a 19 hores.

Enguany, la visita al Cementi-
ri ha estat esgalonada, al llarg 
de la setmana hi hagut un de-
goteig constant i durant el cap 
de setmana en cap moment 
s’ha superat l’aforament per-
mès degut a la pandèmia de 
la Covid-19. Els visitants tam-
bé han valorat positivament 
l’ajuda oferta per dos treballa-
dors municipals amb l’escala 

Millores al cementiri municipal 
de Capellades

per accedir als nínxols més 
alts. Segons informa la Policia 
Local, “l’accés al Cementiri 
s’ha fet de manera totalment 
esglaonada i moltes persones 
han evitat fer la visita el diu-
menge com és costum cada 
any. Les estades no han sigut 
llargues, només el temps de 
deixar els rams, sense interac-
cionar amb els altres”.

CAPELLADES / LA VEU 

“Paisatges d’instants”, 
de Massimo Latte, és la 
nova exposició que es 

pot veure aquest mes de no-
vembre a la primera planta 
del Museu Molí Paperer de 
Capellades.
Aquesta exposició comissa-
riada per Daniela Colafran-
ceshi arriba a Capellades des-
prés de passar per la Casa de 
Cultura Les Bernardes. Les 
pintures sobre paper Esbos-
sos minerals formen part de 
dues sèries d’obres que l’artis-
ta Massimo Latte va iniciar 
el 2014 i en les quals encara 
treballa: Passaggi minera-
li (Transicions minerals) i 
Paesaggi d’istanti (Paisatges 
d’instants).
Segons destaca el mateix ar-
tista, “Els Passaggi minerali 

són extensions de color i es 
produeixen com un respir, el 
respir de la matèria. En un 
instant, un batec. El batec de 
la matèria. Un vaivé perpetu 
i repetitiu, però mai idèntic a 
si mateix; variacions infinites 
a les quals no es pot afegir res 
perquè no es pot arribar mai 
a la ‘cosa’.

En canvi, els Paesaggi d’istan-
ti són la prova d’una voluntat 
de transformació del temps 
en espai i, a la vegada, la nega-
ció de la voluntat. Una mena 
de geografies temporals. Un 
avançar confiant l’acte de fer 
i desfer la pintura al rigor, a 
l’atzar i al temps, perquè es-
tripar i, després, recompon-
dre els fragments és com el 
magma que es petrifica: ‘uni-
tats mínimes i fragments d’un 
paisatge-mosaic’.”

Nova exposició al Museu 
Molí Paperer

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest dilluns 2 de no-
vembre ha acabat el 
termini de votació per 

decidir quins dels projectes 
presentats als pressupostos par-
ticipatius de la Torre de Clara-
munt per a aquest 2020. El total 
de vots recollits ha estat 316. 
Les dues propostes més vota-
des provenen de les escoltes del 
municipi.
La proposta que més vots ha 
aconseguit, 62, ha estat la pre-
sentada pels delegats de l’Esco-
la la Torre que consisteix en la 
transformació del pati de l’es-
cola/parc del Mil·lenni en un 

espai educatiu de joc i movi-
ment que afavoreixi les relaci-
ons de convivència i estimuli la 
creativitat i el joc lliure. Per fer-
ho s’hi construiran un pont del 
mico, un joc de recorregut An-
desina, un joc d’equilibri l’Octà-
gon, i un altre joc d’equilibri. El 
pressupost total suma gairebé 
15.000 euros.
Amb 52 vots, la segona proposta 
més votada ha estat la presenta-
da pels mestres de l’Escola Tor-
rescasana, que té per objectiu 
la digitalització de les aules del 
centre com a eina de suport en 
al construcció de coneixement 
i per ajudar l’alumnat en el pro-
cés d’aprenentatge a l’escola. En 

concret els mestres detallen la 
incorporació de tres pissarres 
interactives per a les aules de 
1r, 2n i 3r de primària, tres ro-
bots educatius Blue-bot per a 
les aules d’educació infantil, 15 
tauletes per a educació infantil, 
un panell interactiu 4K de 75’’, 
i la conversió dels projectors en 
pissarres tàctics. Tot suma gai-
rebé 15.600 euros.
A pocs vots de distància, amb 
48, ha quedat la proposta de 
connexió i neteja dels camins 
de la Ruta Verda; amb 43 l’ha 
seguit la proposta de canviar 
la porta del gimnàs de l’esco-
la Torrescasana; amb 37 ha 
quedat la proposta de crear 

un local per als joves; amb 22 
l’arranjament del jaciment de 
les Sitges Ibèriques; amb 21 la 
creació d’una zona de pícnic i 
barbacoes d’ús públic; amb 19 
la creació d’una sala de lectura 
al centre social; i amb 12 la cre-
ació d’un espai per a gent gran.
Andreu Siñol, regidor d’Hisen-
da i de Participació ciutadana 
explica que “si bé l’equip de 
govern de l’Ajuntament de la 
Torre no s’implica directament 
en el procés dels pressupostos 
participatius sí tindrà en consi-
deració aquelles propostes que 
no han guanyat de cara als pro-
pers pressupostos municipals. 
Les dues propostes guanyado-

res es duran a terme el proper 
2021.
Amb les votacions de les pro-
postes, que estaven previstes 
per al juny però que es van 
posposar fins ara arran de la 
pandèmia de la COVID-19, 
acaba la IIa convocatòria de 
Pressupostos participatius 
que impulsa l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt, i que 
aquest any comptaven amb un 
màxim de 35.000 euros. Abans, 
els veïns del municipi van fer 
les seves propostes del desem-
bre de 2019 al gener de 2020, 
i de finals de gener a finals de 
març els serveis tècnics les van 
valorar i en van determinar la 

Dues propostes de les escoles, les més votades als pressupostos 
participatius de la Torre

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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PIERA / LA VEU 

E l conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, s’ha 
compromès avui a ti-

rar endavant el conveni de 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Piera per construir 
un nou edifici a l’Institut Es-
cola Piera, centre que ha en-
trat en funcionament aquest 
curs. Bargalló ha fet aquest 
anunci després de visitar les 
instal·lacions del recinte, 
juntament amb l’alcalde del 
municipi anoienc, Jordi Ma-
drid.
L’Institut Escola Piera s’ha 
estrenat aquest curs 2020-
2021, fruit de la fusió de 
l’Escola Les Flandes i l’Ins-

titut Salvador Claramunt. 
El centre reuneix 20 grups 
d’educació infantil i primària 
i 8 grups d’ESO, amb un total 

Josep Bargalló es compromet a tirar endavant la construcció d’un 
edifici nou a l’Institut Escola Piera 

El conseller d’Educació 
elogia el projecte educa-
tiu del centre, que s’ha 

estrenat aquest curs 
fruit de la fusió d’una 
escola i d’un institut

de 655 alumnes.
Les instal·lacions actualment 
acullen un edifici nou i un 
d’antic. Segons ha explicat el 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha modificat 
les ordenances fiscals 

del municipi per tal d’actualit-
zar-ne els preus però sobretot 
per regular les situacions de 
vulnerabilitat i per aconseguir 
que siguin més justes social-
ment i fiscalment més ecològi-
ques. L’objectiu d’aquestes mo-
dificacions són estimular els 
veïns de Vallbona perquè pren-
guin consciència de la impor-
tància d’apostar per energies 
renovables i no contaminants.
Pel que fa als preus públics 
consideren que cal actualit-
zar-los perquè el fet que faci 
molts anys en què han estat 
dels més baixos de tota la co-
marca ha hipotecat la capacitat 
d’acció de l’Ajuntament; aquest 
es veu limitat a l’hora de donar 
respostes estructurals a molts 
problemes, com els derivats de 
la pandèmia de la COVID-19. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
també assegura que calia ac-
tualitzar coeficients i preus, 
acompanyant-los de mesures 

conseller després de la visita, 
“caldrà enderrocar una part 
de l’edifici vell i construir un 
edifici nou”, amb l’objectiu, ha 
dit, “de completar les instal-
lacions d’aquest nou institut 
escola”. Bargalló ha elogiat 
el projecte educatiu del nou 
centre: “Hem comprovat que 
és un institut escola exemplar 
pel que fa a la fusió tant de 
l’alumnat com del professo-

rat en un projecte únic”, ha 
subratllat.
El conseller ha fet la visita 
fora de l’hora de l’activitat 
lectiva per poder parlar amb 
l’equip directiu i visitar les 
instal·lacions. Abans, s’ha 
reunit amb l’equip de govern 
local al Teatre Foment de la 
població, amb qui ha tractat 
també altres qüestions educa-
tives del municipi.
Les obres d’adequació de 
l’Institut Escola permetran 
retirar els dos mòduls pre-
fabricats actuals. El conveni 
de col·laboració que subs-
criuran les dues institucions 
té un import de 2,73 milions 
d’euros, la major part dels 
quals seran aportats pel De-
partament d’Educació. 

que ajudin les persones més 
desafavorides i amb situacions 
de vulnerabilitat. Per això fan 
una crida perquè les persones 
que més poden aportar que ho 
facin, i així intentar que ningú 
quedi enrere, sigui quina sigui 
la seva situació.
Un exemple d’aquesta voluntat 
és la modificació del preu de 
l’Impost sobre els Béns Immo-
bles, l’IBI, que comptarà amb 
una bonificació del 60% per 
a les famílies nombroses o les 
monoparentals , en funció dels 
ingressos de la unitat famili-
ar. També comptarà amb una 
bonificació del 50% d’aquest 
impost durant 3 anys qui hagi 
instal·lat sistemes d’aprofita-
ment tèrmic o elèctric d’ener-
gia solar , així com es farà una 
bonificació del 2% si es domi-
cilien els rebuts al banc. En l’al-
tre extrem, els grans tenidors 
es penalitzarà amb un recàrrec 
si mantenen els habitatges de-
socupats.
També hi ha canvis en l’Impost 
de vehicles de tracció mecà-
nica (IVTM). Es rebaixarà  la 
bonificació per als vehicles 

més contaminants i per contra 
comptaran amb una bonifi-
cació més elevada els vehicles 
menys contaminants com són 
els híbrids, de biogàs, gas natu-
ral comprimit, metà metanol, 
hidrogen o derivats d’olis ve-
getals. 
L’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres també re-
gistra noves bonificacions en 
funció de la incorporació de 
sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia 
solar, eòlica, geotèrmica o bio-
massa  , per a la rehabilitació de 

cases per facilitar-ne les condi-
cions d’accés i habitabilitat . 
S’ha actualitzat  però el coefici-
ent del gravamen.
En el cas de l’Impost de plusvà-
lua, tindrà una bonificació del 
75% si la transmissió es fa a fa-
vor de primer grau i adoptats, 
o parelles de fet. El percentatge 
a aplicar a la base imposable 
també es rebaixarà segons els 
anys de propietat.
La quota de la taxa d’escom-
braries  s’apuja dels 95 als 110 
euros; tot i que se n’amplien les 
bonificacions, que gairebé eren 

Vallbona actualitza les ordenances fiscals perquè siguin 
més justes socialment i fiscalment més ecològiques 

inexistents, que poden arribar 
al 50 per cent seguint un sis-
tema de punts segons valora-
ció social. També canvien els 
epígrafs per a la recollida dels 
establiments comercials, que 
variaran en funció dels metres 
quadrats que ocupin.
A l’escola bressol també s’ac-
tualitzen  els preus però se 
n’amplien les bonificacions. 
Les bonificacions per als usua-
ris poden arribar fins al 40 per 
cent en funció d’un barem de 
punts amb valoració social.
Una altra novetat és la taxa de 
manteniment de franges peri-
metrals, que s’ha creat seguint 
l’ordenança tipus de la Diputa-
ció de Barcelona.
I per últim, la taxa de tinença 
d’animals domèstics que també 
s’actualitza en funció dels preus 
del nostre entorn més pròxim 
seguint les recomanacions de 
Canigat amb qui es treballa 
també unes futures Ordenan-
ces de tinença d’animals. A 
més es contempla fer campa-
nyes de sensibilització des de 
l’Ajuntament on es bonifiqui 
un 50% les inscripcions.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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PIERA / LA VEU 

El departament general de 
carreteres de la Genera-
litat de Catalunya ha dut 

a terme unes obres de manteni-
ment i millora a la B-224, con-
cretament en el quilòmetre 14, 
un tram d’alta sinistralitat, mar-
cat com un dels punts negres de 
les carreteres catalanes. 
Els treballs han inclòs una mi-
llora de la senyalització i de 
l’asfalt, amb la intenció d’evitar 
el conegut com a aquaplaning 
que, sovint, provoca accidents 
a causa de l’aigua de la pluja. 
Aquestes obres de millora de la 
via, sobretot les realitzades en el 
tram del revolt, eren una millo-

Treballs de millora i 
manteniment a la B-224

PIERA / LA VEU 

Avui dilluns, dia 2 de 
novembre, comença 
la votació final del 

procés de pressupost parti-
cipatiu. Els veïns i veïnes de 
Piera poden decidir de ma-
nera directa a quina de les 
11 propostes finalistes volen 
que es destini una partida de 
161.803,40 euros del pressu-
post municipal. Poden par-
ticipar en la votació totes les 
persones que hagin complert 
16 anys abans de l’1 d’octubre 
de 2020 i que estiguin empa-
dronades al municipi abans 
d’aquesta data. Cada persona 
podrà escollir un màxim de 3 
propostes.
Es pot votar telemàtica-
ment, a través d’aquest en-

llaç o físicament dipositant 
la butlleta que s’adjunta 
degudament emplenada a 
l’urna situada a l’entrada de 
l’Ajuntament. Amb motiu 
de les noves mesures de-
cretades per la COVID-19 
el Casal per a Joves i Grans 
i el Foment de Piera roma-
nen tancats i, per tant, no es 
podrà votar allà fins que es 
puguin reobrir aquests dos 
equipaments. El període de 
votacions es tancarà el diu-
menge 29 de novembre. 
La proposta més votada 
serà la que s’executarà du-
rant l’exercici 2021. En cas 
que el seu cost sigui infe-
rior als 161.803,40 euros, es 
podran dur a terme les se-
güents propostes amb més 
vots fins que s’exhaureixi el 
total del pressupost.  

S’inicia la votació final 
del procés de pressupost 
participatiu a Piera

ra necessària reivindicada per 
part del consistori i de la ciu-
tadania com a resposta als si-
nistres ocorreguts. No obstant 
això, l’actuació es considera 
insuficient ja que, tal i com 
l’Ajuntament de Piera ha de-
manat en diverses ocasions, la 
solució definitiva seria el des-
doblament de la B-224 Marto-
rell - Piera, així com la variant 
de la B-224, per poder dismi-
nuir la circulació de vehicles 
per l’interior del nucli urbà. 
Durant la jornada d’avui també 
s’ha treballat en altres punts del 
municipi. S’han fet millores a 
la BV-2241, la carretera que va 
cap a Can Cairot, Can Canals i 
El Portell.

PIERA / CARLES MUNTANER

Ja ho deia jo fa un parell 
de setmanes: aquest 44 
concurs de teatre de Pi-

era serà molt diferent que la 
resta de les 43 edicions pas-
sades, com així ha succeït. 
Fa dues  setmanes  s’havia de 
modificar el calendari de re-
presentacions perquè el grup 
que tocava actuar hi havia 
un actor amb covid-19, hi 
va haver de entrar en escena 
mai millor dit el primer re-
serva entre totes les compa-
nyies triades per la comissió  
organitzadora, i aquesta set-
mana passada amb motiu de 
les noves mesures per la co-
vid-19 s’havien d’anul·lar les 
representacions del dissabte 
31 d’octubre i 7 de novem-
bre. Evidentment la resta del 
programa o representacions 
restarà a l’espera de veure 
com avança la situació sani-
tària actual .

El Concurs de Tea-
tre se suspèn dues 
setmanes

PIERA / LA VEU 

Amb motiu de la cele-
bració de Tots Sants, 
el Centre de Dia Mar 

i Cel ha volgut gaudir de 
les dues festivitats típiques 
d’aquestes dates: la Casta-
nyada i Halloween. El passat 
divendres, dia 30 d’octubre, 
les persones treballadores del 
servei, així com els usuaris i 
usuàries, van participar en di-
ferents activitats proposades 
per a gaudir de la seva pròpia 
Castahalloween.
El primer que van fer va ser 
disfressar-se amb motius di-
versos. Després van coure 
castanyes i van organitzar un 
ball de disfresses, sempre ga-
rantint el compliment de les 
mesures preventives per evi-
tar els contagis de la covid-19. 
Posteriorment, van acabar la 
jornada menjant panellets.
La celebració de dates asse-
nyalades és una de les propos-
tes que s’organitzen de forma 
periòdica per a dinamitzar 
l’activitat al centre.

El Centre de Dia Mar i Cel 
celebra la Castahalloween

DESPATX PROFESSIONAL DEDICAT A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS JURÍDICS, FISCALS I COMPTABLES AMB MÉS DE 

35 ANYS D'EXPERIÈNCIA

NECESSITA:

OFICIAL ADMINISTRATIVA EN
COMPTABILITAT MULTIEMPRESA

La persona seleccionada serà l'encarregada de realitzar les 
següents funcions:
• Control comptabilitat d'empreses.
• Contacte client.
 • Preparació d'impostos (IVA, IRPF, entre d'altres).
 • Introducció d'assentaments comptables.
 • Facturació
 • Conciliacions bancàries.
 • Contacte amb Excel i programes de Microsoft O�ce
Es necessita;
   Coneixements de comptabilitat amplis.
   Coneixements de la �scalitat pertanyent a empreses
   Coneixements o�màtics de programes de Microsft O�ce i de
   programes comptables.
   Experiència mínima de 3 anys en posició similar.
Es valorarà:
   Coneixements o�màtics de programes d'O�ce.
   Idiomes.
   Dinamisme i proactivitat en el treball.
   Disposició horària.
   Vehicle propi.
   Presència.

INTERESSATS HAN REMETRE CURRÍCULUM AMB FOTOGRAFIA A:
asesoriaigualada@gmail.com

DESPATX PROFESSIONAL DEDICAT A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS JURÍDICS, FISCALS I COMPTABLES AMB MÉS DE 

35 ANYS D'EXPERIÈNCIA

NECESSITA:

ASPIRANT A AUXILIAR
ADMINISTRATIU

El lloc de treball és el d'aspirant
a Auxiliar Administratiu

Es necessita:
    Coneixements o�maticos de programes de Microsft O�ce
    Coneixements o titulació en Administrativor.
    No es requereix experiència prèvia.

Es valorarà:
    Coneixements o�màtics de programes d'O�ce.
    Dinamisme i proactivitat en el treball.
    Disposició horària.
    Carnet o permís de circulació de moto.
    Presència.

INTERESSATS HAN REMETRE CURRÍCULUM AMB FOTOGRAFIA A:
asesoriaigualada@gmail.com



30  |  COMARCA Divendres, 6 de novembre de 2020

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Des de fa uns mesos 
que, des de l’Ajun-
tament s’està treba-

llant per millorar l’índex de 
transparència i posicionar 
l’administració local en una 
gestió més fàcil i accessible 
a la informació que genera. 
Una de les eines vincula-
des en aquest sentit va ser 
la implementació, a princi-
pis d’any, de l’App municipal 
amb l’apartat  ‘Digues la teva‘ 
o l’opció de notificar inci-
dències i establir una comu-
nicació molt més fluïda entre 
ciutadans i Ajuntament. Amb 
aquest canal, que inclou avi-
sos, notícies, agenda, reserva 
d’entrades telemàticament i 
altra informació d’interès es 
va desactivar la llista de di-
fusió de Whatsapp, un ser-
vei que ara queda per casos 
d’emergència fora de l’horari 
d’atenció al públic. La posa-
da en marxa de l’App muni-
cipal amb tots els permisos i 
accés des de les plataformes 
compatibles amb Android 
i IOS va suposar un cost de 
4.006€ (+IVA).
Per altra banda, cal destacar 

també les actuacions més re-
cents amb les videoactes di-
gitals que complementen les 
filmacions que s’emeten en 
directe de les sessions ple-
nàries amb un tractament i 
un certificat oficial. Des del 
passat mes de setembre s’ha 
implementat aquest sistema 
que reuneix tots els requisits 
legals i que ha costat 2.995€ 
(+IVA) amb càmera i targeta 
de so específica inclosa i ins-
tal·lada a l’Auditori Cal Fi-
gueres, assessorament tècnic 
i el manteniment durant el 
primer any. Amb aquest nou 
sistema, s’agilitza la consulta 

Publicació de videoactes i l’agenda 
d’alcaldia als Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Punt Jove adapta la 
seva activitat a la situ-
ació a les recomanaci-

ons i mesures sanitàries vi-
gents i ofereix l’atenció diària 
virtualment. Aquest novem-
bre també ha programat una 
Comissió Jove, taller emo-

cional, de hip hop i reflexió 
al sofà sobre la sèrie de TV3 
«Merlí» en un format telemà-
tic pel qual cal fer reserva.
Aquest mes de novembre el 
col·lectiu jove dels Hosta-
lets de Pierola pot continuar 
amb la seva activitat habitu-
al i contactar amb l’espai di-
namitzador del Punt Jove a 

través de l’enllaç https://meet.
jit.si/puntjoveho amb l’horari 
habitual.
Destaquem també que les 
pròximes propostes destaca-
des amb reserva prèvia són:
- 10 de novembre Taller de 
Hip Hop
- 17 de novembre Reflexió al 
sofà «Merlí».

El Punt Jove passa a ser telemàtic

ja que permet passar molt fà-
cilment d’un punt a l’altre de 
l’Ordre del dia o al moment 
de votació de cadascun d’ells.
I per últim, també s’ha pu-
blicat l’Agenda d’alcaldia, un 
apartat a la pàgina web on es 
pot consultar el calendari de 
l’alcalde, Gerard Parcerisas, 
i es pot veure quina és l’acti-
vitat prevista amb les princi-
pals reunions, actes i progra-
mació per als pròxims dies 
respectant-ne els detalls, tal 
com estableix la llei de pro-
tecció de dades. L’agenda es 
pot visualitzar a hostalets.
cat/alcaldia.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Tous 
ajorna el Cicle Cultu-
ral de Tardor previst 

pels caps de setmana del 7, 8 
i 13, 14 i 15 de novembre, un 
seguit d’actes culturals que el 
consistori ja havia reprogra-
mat degut a la suspensió de 
la Festa Major, per tal d’adap-
tar-los a les mesures socio-
sanitàries que permetien al 
sector cultural treballar amb 
límit d’aforament. Davant les 
noves mesures de restricció 
anunciades pel departament 
de Salut que no permeten el 
desenvolupament d’activitats 
culturals, el consistori touenc 
i la comissió 50Tous han de-
cidit posposar la programa-
ció, que se celebrarà pels volts 
de Sant Sebastià, a finals de 
gener. La dotació econòmi-
ca prevista en el pressupost 
municipal del 2020 per dur a 
terme la Festa Major i altres 
activitats culturals ajornades 
es destinarà a ajuts directes 
als sectors més afectats per 
la crisi de la Covid-19, com 
els bars, restaurants i cen-
tres d’estètica que han hagut 
d’abaixar la persiana. Un cop 
la proposta sigui aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament es faran 
públiques les quanties dels 
ajuts.
L’Ajuntament de Tous remar-
ca que segueix mantenint el 
compromís amb la cultura, i 
que per això s’ha decidit no 
suspendre cap acte cultural, 
sinó posposar-los, mantenint, 
doncs, la inversió econòmica 
prevista al sector, que s’exe-
cutarà en el pressupost de 
2021. El regidor de Cultura i 

Festes, Pau Mir, explica que 
“som dels pobles que més ha 
seguit apostant per la cultura 
segura, programant cinema 
i teatre sempre que ha estat 
possible, celebrant el Festival 
de Llegendes de Catalunya i 
seguint apostant pel sector 
cultural del municipi, i així 
ho seguirem fent sempre que 
la situació ens ho permeti”.
El Cicle Cultural de Tardor 
havia previst portar al muni-
cipi espectacles culturals de 
primer nivell, com l’exhibi-
ció de circ “Tous tasta circ”, 
l’espectacle de clown  i màgia 
“Sol i fa plou” a càrrec de Jor-
di Saban, o el reconegut Mag 
Lari amb “Una nit amb el 
Mag Lari”. A més, teatre amb 
“La llebre i la Tortuga”, músi-
ca amb Marcel Casellas Trio, 
i una programació de cinema 
per a tots els públics.

L’Ajuntament de Tous 
ajorna el Cicle Cultural 
de Tardor

Destina el pressupost a 
ajuts directes als sec-

tors més afectats per la 
Covid-19

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
TRANSPARÈNCIA 

EFICÀCIA 
PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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CALAF / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra van 

detenir la setmana passada 
dos homes, de 19 i 21 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns 
de Calaf, i un menor d’edat, 
com a presumptes autors de 
sis delictes de robatori amb 
força a l’interior de domicili i 
un delicte d’ocupació.
Les detencions són resultat 
d’una investigació oberta ar-
ran una sèrie de robatoris 
amb força a l’interior de do-
micilis de Calaf comesos amb 
un mateix modus operandi. 
Concretament, des de prin-
cipis de setembre fins al 10 

d’octubre es van produir sis 
robatoris, un d’ells en grau de 
temptativa.
En tots els casos, els lladres 
forçaven portes o finestres i, 
un cop dins, sostreien tele-
visors, aparells electrònics, 
mobles o qualsevol objecte de 
valor.
Arran aquests fets es va 
obrir una investigació per tal 
d’identificar i detenir els res-
ponsables.
Durant la fase d’investigació 
els agents van tenir coneixe-
ment que el passat 10 d’octu-
bre havien forçat un pis, ubi-
cat al carrer Portelles de Sant 
Antoni de Calaf, amb l’apa-
rent intenció d’ocupar-lo. Els 
agents van comprovar que a 

Els Mossos detenen tres persones a Calaf 
per robatoris a l’interior de domicili

l’interior d’aquesta casa s’em-
magatzemava material que 
constava sostret en alguns 
dels robatoris denunciats.
Finalment, la investigació va 
permetre identificar els au-
tors i, entre el 27 i 29 d’octu-
bre, se’ls va detenir a Calaf.
El detingut menor d’edat va 
quedar en llibertat després 
de declarar a la comissaria 
amb l’obligatorietat de pre-
sentar-se davant la Fiscalia 
de Menors quan sigui re-
querit.
Els altres dos detinguts, un 
dels quals té antecedents, 
van passar a disposició ju-
dicial davant del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat divendres 
dia 23 d’octubre l’Il·l-
ma. Sra. Montserrat 

Fornells i Solé, diputada 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya al Parlament de 
Catalunya, va visitar el mu-
nicipi de Calonge de Segarra.
Acompanyada de l’equip de 
govern municipal va visitar 
el nucli de Dusfort, segui-
dament va signar el llibre 
d’honor de l’Ajuntament, i 
per finalitzar va desplaçar-se 
fins al Castell de Mirambell 
on va poder visitar el recent 
inaugurat “Espai Castells de 
Marca”.
L’equip de govern va trans-
metre a la diputada algunes 
preocupacions com ara la 

implementació de parcs eò-
lics i fotovoltaics, i la recent 
creació de l’Agència de la 
Natura. Fornells, a banda de 
ser l’alcaldessa de Vilanova 
de l’Aguda, és la diputada al 

La diputada al Parlament Montserrat 
Fornells visita Calonge de Segarra

Parlament de Catalunya que 
té el territori de la Vall del 
Llobregós.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra agraeix la visita de la 
diputada al municipi.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Dilluns 26 d’octubre 
va tenir lloc el ple de 
l’Ajuntament de Sant 

Martí Sesgueioles on, entre 
d’altres temes, es va debatre 
entre tots els grups munici-
pals les actuacions a efectu-
ar davant l’agreujament de la 
pandèmia de la Covid-19.
Una de les accions acordades 
ha estat congelar els impos-
tos i taxes per aquest 2021, i 
no cobrar la taxa d’ocupació 
amb taules i cadires del bar, 
per tal d’ajudar a la població 
davant aquesta crisi que està 
provocant el virus a la nostra 
societat.
Entre d’altres, també es va 
acordar cancel·lar els actes 
previstos aquesta última set-
mana d’octubre i els actes del 
mes de novembre, com són 
les activitats de ioga i gimnàs-
tica, la VIII Pedalada-Cami-
nada Memorial Gerard Bor-
ràs i la Festa Major d’Hivern 
del municipi.

Per altra banda, a part de les 
dues noves campanyes de 
suport al comerç local que 
l’Ajuntament té en marxa, 
també es va decidir contrac-
tar una persona com a dina-
mitzadora de la gent gran. 
Donat que es preveu un hi-
vern dur en motiu de la pan-
dèmia, l’objectiu que es busca 
és poder donar suport emo-
cional a la gent gran de Sant 
Martí Sesgueioles, però tam-
bé assessorament i ajuda amb 
noves tecnologies, activitats 
de memòria, etc.

Es congelen impostos i 
taxes a Sant Martí

CALAF / LA VEU 

Amb l’objectiu d’ini-
ciar un nou projecte 
vinculat amb la recu-

peració de la memòria histò-
rica de la vila, l’Ajuntament 
de Calaf i l’editorial Efadós 
promouran conjuntament el 
projecte “L’Abans de Calaf ” 
que consistirà en realitzar un 
recull de textos, imatges i al-
tres materials que recullin el 
passat de la vila per tal de pu-

blicar un llibre.
En aquest sentit, la primera 
fase del projecte consisteix 
a buscar autors i autores o 
grups de persones que s’en-
gresquin a recollir material 
del passat de la vila.
Les persones interessades 
poden inscriure’s fins al 30 
de novembre a través de cor-
reu electrònic escrivint a sal-
senchba@calaf.cat o trucar al 
938 698 512 ext. 2 en horari 
d’atenció al públic.

Es busquen calafins per a un 
projecte de memòria històrica

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CALAF / LA VEU 

L’alcalde va iniciar el Ple 
telemàtic del dilluns 26 
d’octubre amb un mis-

satge a tota la població dema-
nant responsabilitat i seguir 
les mesures i restriccions que 
arriben del govern, recordant 
algunes de les xifres de contagi 
dels darrers dies del municipi.
El primer punt de l’ordre del 
dia va ser l’aprovació del Pla 
de sanejament realitzat con-
juntament amb la Diputació de 
Barcelona per tal de mantenir 
un resultat positiu en la gestió 
de despesa corrent i retorn de 
préstecs, tenint en compte els 
ingressos corrents de l’exercici. 
La regidora d’Hisenda, Montse 
Mases, va explicar que totes les 
ràtios de tancament de l’exercici 
2019, a excepció de l’estalvi net, 
havien estat positives: roma-
nent de tresoreria, capacitat de 
finançament, compliment de 
la regla de la despesa i endeu-
tament al 41,67%. En aquest 
sentit, segons l’estudi fet per 
la Diputació de Barcelona, les 
propostes bàsiques que s’aplica-
ran per sanejar els pressupostos 
seran pujar l’IBI i reduir despe-
ses amb l’objectiu d’aconseguir 
un estalvi net positiu, ja que la 
situació actual fa que amb els 
ingressos corrents no es pugui 
fer front a les despeses corrents.
Pel que fa a les ordenances fis-
cals, aquestes es van aprovar 
amb 7 vots a favor i 3 en contra 
per part de l’oposició. Mases va 
explicar que bàsicament incloï-
en: la pujada de l’IBI; una modi-
ficació de la taxa de les parades 
i barraques situades a terreny 
públic, per afegir un punt so-
bre el pagament de desperfec-
tes; la introducció de la quota 
tributària del preu del servei 
del futur tanatori pel servei de 
vetlla a 302,50€; l’actualització 
de la taxa de recollida d’escom-
braries per adaptar-la al nou 
sistema “Porta a Porta” i la mo-
dificació de preus d’elements 
de marxandatge.

Joan Caballol de JUNTS va 
lamentar no haver trobat cap 
mesura amb el tema Covid-19 
ni cap bonificació a empreses, 
bars o comerços. Per la seva 
part, Jaume Simó del GiC, va 
concretar que votarien que no, 
perquè tot i no estar en des-
acord amb tot, hi havia temes 
com el del cementiri que no 
veien bé, ja que «s’incrementa 
el cost però s’inverteix menys»
Montse Mases, va especificar 
que no introduïen bonificaci-
ons especials a les ordenances 
però que emprendrien mesu-
res com la de no cobrar la taxa 
de terrassa als bars si fos neces-
sari, en funció de com anés la 
pandèmia.

El Pressupost anual del 2021
La regidora Montse Mases, 
novament, va explicar que en-
guany era un any diferent a 
causa de la pandèmia i que més 
que mai, les previsions que es 
poden fer en un pressupost de-
pendrien del dia a dia i s’hau-
ran de redefinir en funció de 
les necessitats sobrevingudes al 
municipi. Tot i això, principal-
ment el pressupost es centrava 
en el “Porta a Porta”, invertir 
en una deixalleria i una àrea 
d’emergència, manteniment 
de la via pública així com de 
parcs i jardins, seguir amb el 
segon tram de les obres de re-
modelació del c/Mestre Manel 
Giralt, millora de la flota de 
vehicles de la brigada i millora 
de la qualitat de l’aigua a través 
de la inversió en la connexió a 
la Llosa del cavall i la planta de 
desnitrificació.

El Ple de Calaf aprova el Pla 
de sanejament, el pressupost 
anual de 2021 i les noves 
ordenances fiscals

El pressupost del 2021 
es centrarà en diver-

sos projectes, entre els 
quals la millora de la 

qualitat de l’aigua amb 
la connexió a la Llosa 

del Cavall i la planta de 
desnitrificació

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Tres mesos després del 
seu inici, l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesguei-

oles fa un balanç molt positiu 
de la campanya de dinamitza-
ció del comerç local, que va 
iniciar-se el passat 1 de juliol.  
A través de la iniciativa “Com-
prant a casa, hi guanyem tots!”, 
es van destinar els diners pres-
supostats i no gastats durant el 
2020, per tal d’impulsar el tei-
xit econòmic davant la crisi de 
la pandèmia de la Covid-19.

26.000€ repartits a totes les 
persones empadronades a 
Sant Martí Sesgueioles
En total es van repartir 26.000€ 
en vals descompte i targetes 
moneder, a bescanviar als co-
merços i serveis del municipi. 
L’objectiu que persegueix la 
campanya és el d’incentivar 
i promoure la compra local, 
així com també beneficiar la 
població davant la crisi de la 
pandèmia, a través de diners 
que la Covid-19 no ha permès 
que es destinin al seu fi.
Els habitants de Sant Martí 

Sesgueioles, fins l’1 de desem-
bre de 2020,  compten amb un 
talonari de vals de descompte 
i una targeta moneder. El ta-
lonari conté un total de 6 vals 
descompte per un valor de 4€, 
un per establiment adherit a 
la campanya; i la targeta mo-
neder té un valor de 50€ per 
persona.

Balanç molt positiu a la campanya de 
dinamització del comerç local de Sant 
Martí Sesgueioles

Fins al moment, el feedback 
que ha rebut l’Ajuntament, 
tant pel que fa els comerços 
locals com la població, és molt 
positiu. Davant aquesta se-
gona onada de confinament, 
l’Ajuntament està preparant 
una nova iniciativa per tal de 
protegir la campanya comer-
cial de Nadal al municipi.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Davant la situació pel 
rebrot de la pandè-
mia, que ha obligat 

implementar noves restricci-
ons i mesures de confinament 

social, l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles busca una 
persona per dinamitzar la gent 
gran del municipi.
L’objectiu és trobar una per-
sona encarregada de fer més 
amenes les tardes de les perso-

nes majors de 65 anys de Sant 
Martí Sesgueioles, a través de 
diferents activitats, sempre 
individuals, i seguint totes les 
mesures de seguretat i higiene.
Amb aquesta acció, l’Ajunta-
ment vol garantir el benestar 
psicològic de la gent gran, te-
nint en compte que el nou con-
finament obliga a aturar totes 
les activitats socials, i estar a 
casa, on moltes persones viuen 
soles. Aquestes noves mesures 
d’aïllament social han provocat 
aturar les activitats del munici-
pi, on part de les persones par-
ticipants són gent gran.

Es busca una persona per dinamitzar 
la gent gran davant les mesures 
d’aïllament per la Covid-19

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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FUTBOL / PERE SANTANO 

UE VALLS 1
CF IGUALADA 2

E ls blaus visitaven un 
camp de dimensions 
molt reduïdes amb 

la intenció de seguir amb la 
bona ratxa de resultats. El 
matx a domicili es preveia 
molt dur, ja que el rival que 
hi havia davant buscaria la 
solidesa defensiva i el joc di-
recte. El Municipal d’Esports 
de Valls prometia que viuria 
grans emocions.
La primera part va ser exac-
tament tal com es preveia. 
Molt contacte, pilotes aèries i 
constants duels físics per tot 
el terreny de joc. Seria molt 
complicat superar les defen-
ses.
Amb aquesta tònica, els únics 

moments on els blaus van ser 
capaços de generar perill, va 
ser gràcies a combinacions 
entre Huertas, Eric i centra-
des des dels laterals. Calia 
ser perseverant i pacient per 
poder apropar-se al gol.
S’arribava al descans amb la 
sensació que l’enfrontament 
seria desequilibrat per petits 
detalls, que marcarien la di-
ferència.
A la segona meitat, les regnes 
del joc van ser dels iguala-
dins. L’equip de Cabestany va 
voler posar-li una velocitat 
més al joc i ho va aconseguir. 
Així va ser com van forçar 
una expulsió local i tan sols 
dos minuts més tard, van te-
nir un penal a favor. Sergio el 
va transformar i els anoiencs 
es van avançar al marcador.
El resultat i les sensacions 
eren molt bones, però en una 

jugada individual dels locals, 
el Valls va aconseguir empa-
tar. El gol va fer mal i el matx 
va embogir. El nerviosisme 
no beneficiava a l’Igualada 
que volia anar a per la vic-
tòria.
En aquesta dinàmica, l’equip 
va tirar d’orgull i en un últim 
intent, al minut 90, Goran 
va penjar una pilota a l’àrea, 
que va ser desviada i Sergio, 
va pescar-la amb el cap per 
enviar-la al fons de la xarxa. 
Un gol agònic que val tres 
punts, per arribar als nou 
punts en tres partits en un 
inici molt bo!
La propera jornada de lliga 
serà aquest diumenge a Les 
Comes, davant del Terrassa 
FC, un dels favorits de la 
categoria. Segur que serà 
un partit vibrant.

Creure-hi fins al final dona els tres 
punts al CF Igualada masculí

Foto: Pere Santano

La falta d’eficàcia no 
els permet endur-se la 
victòria
FUTBOL / PERE SANTANO 

CF IGUALADA 1
ZARAGOZA CFF ‘B’ 1

E l CF Igualada femení 
tenia l’oportunitat de 
seguir amb la bona 

ratxa de gols i resultats amb 
la que havien iniciat la lliga. 
Davant es trobaven un filial 
del Saragossa molt guerrer i 
que havia mostrat bones sen-
sacions en les primeres jor-
nades de lliga. Seria un duel 
molt disputat que s’acabaria 
decidint pels petits detalls.
No obstant, l’arrencada de les 
blaves va ser molt positiva, 
en els primers cinc minuts 
van disposar de dues clares 
ocasions. En primera instàn-
cia, va ser Bernadí qui ho va 
intentar des de fora l’àrea i 
va marxar fora per ben poc. 
Però és que tan sols dos mi-
nuts més tard, Marina es va 
plantar sola davant la porte-
ra, que li va endevinar les in-
tencions i va aturar la pilota.
Els primers minuts van ser 
molt positius i el domini de 
les jugadores de Cubí era 
clar. Només havien de sen-
tir-se fiables i el gol arriba-
ria. I així va ser, al minut 19, 
bona combinació del conjunt 

blau i Marina, aquesta vega-
da sí, va definir a la perfecció 
per avançar a les igualadines. 
Des d’aquell moment, el set-
ge blau va disminuir, però 
el control i les oportunitats 
van seguir sent de les locals. 
S’arribava al descans amb un 
resultat curt.
A la segona part, el matx va 
seguir una dinàmica sem-
blant als minuts finals de la 
primera. Joc més lent i amb 
més imprecisions sense arri-
bades a les porteries. El mar-
cador estava molt obert i no-
més una jugada aïllada podia 
fer que mogués.
Malauradament, en el tram 
final, Vives va ser expulsada 
per doble targeta groga. El 
triomf es complicava. I així 
va ser com al minut 84, les 
aragoneses van aconseguir 
igualar el duel.
Finalment, el partit va aca-
bar en empat. Un resultat 
que fa que el CF Igualada es 
situï amb 7 punts i que deixa 
al conjunt blau amb la sen-
sació que hagués pogut em-
portar-se els tres punts.
La setmana vinent, les bla-
ves tenen un enfrontament 
molt complicat al camp del 
Sant Gabriel, un dels aspi-
rants a l’ascens.

NATACIÓ / LA VEU 

Amb data 3 de novembre, la 
Farmàcia Cristina Casas i el 
Club Natació Igualada, han 
signat renovació contracte 
de patrocini durant un any 
més. 

A la signatura van assistir-hi 
Cristina Casas  i Isabel Qui-
lez, secretària del CNI.
Des del club agraeixen l’apor-
tació de la farmàcia Cristina 
Casas, que  “ha apostat sem-
pre compromesa en el món 
de la salut i l´esport”.

El CNI i la Farmàcia 
Cristina Casas renoven 
la col·laboració
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

EXPOSICIONS / LA VEU 

El millor ecodisseny pro-
duït o projectat a Ca-
talunya es podrà veure 

aquest mes de novembre a la 
Sala d’Exposicions de la Bibli-
oteca Central d’Igualada. La 
mostra, que recala a la capital 
de l’Anoia de la mà de l’associ-
ació disseny=igualada, presenta 
els productes, serveis i prototips 
guanyadors de la tercera edició 
del Premi Catalunya d’Eco-
disseny 2019, que convoca el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. Un guardó que 
reconeix productes en el mer-
cat i en desenvolupament dis-
senyats, fabricats o executats 
a Catalunya que integrin en el 
seu disseny consideracions per 
millorar-ne el comportament 
ambiental al llarg del seu cicle 
de vida. El premi valora prin-
cipalment la incorporació d’es-
tratègies d’ecodisseny i la con-
tribució a l’economia circular, 
la qualitat del disseny i la inno-
vació, i està adreçat a dissenya-
dors, fabricants de productes o 
estudiants que estan ubicats o 
tenen el domicili o la seu social 
a Catalunya.
L’exposició està dividida per les 
tres categories que reconeix el 

premi: producte, producte o 
servei en desenvolupament (o 
prototip), i producte dissenyat 
per joves o estudiants.

Categoria producte
La categoria de producte pre-
mia aquella producció que ja es 
troba en el mercat i té en compte 
consideracions ambientals i de 
cicle de vida. El guanyador en 
aquest àmbit ha estat l’estudi Es-
cofet_lab, pel seu banc Alpine, 
uns bancs urbans modulars de 
fàcil instal·lació per adaptar-se 
a qualsevol espai públic que 
combinen suports de formigó 
d’àrids reciclats o escòries de si-
derúrgia reciclades amb seients 
i respatllers de fusta certificada. 
El producte combina un dis-
seny pràctic, atemporal i atrac-
tiu a un preu competitiu, amb 
l’ús de materials reciclats i certi-
ficats que li atorguen alhora so-
lidesa, resistència i calidesa. Ha 
estat dissenyat perquè els diver-
sos elements es puguin reparar 
o substituir fàcilment, cosa que 
allarga la vida útil del producte.

Categoria producte en desen-
volupament
La categoria de producte en 
desenvolupament reconeix el 
projecte d’un producte o servei 
en fase de prototip -no produït 

o comercialitzat encara-, que té 
en compte criteris ambientals i 
de cicle de vida. El primer pre-
mi es va concedir a Infinit De-
nim Back To Eco, de l’Associa-
ció By My Eco, pel seu fil i teixit 
d’alta qualitat produïts amb un 
65 % de fibres reciclades, una 
part de les quals són restes de 
texans postconsumidor del ta-
ller de Back To Eco. El producte 
desenvolupat ofereix una solu-
ció local a un residu postcon-
sum que es genera en volums 
importants. 

Categoria producte dissenyat 
per joves
El premi al producte o servei 
creat per estudiants o titulats 
novells va recaure en HBEE 
lloc de nidificació per abelles 
solitàries, de Cristina Bona-
musa Martínez (EINA, Centre 
Universitari de Disseny i Art 
de Barcelona ). Hotel d’insectes 
pol·linitzadors específic per a 
abelles solitàries i pseudosocials 
que s’instal·la als horts urbans i 
els espais verds. Es reconeix el 

treball exhaustiu i ben docu-
mentat per afavorir la biodiver-
sitat urbana d’una manera sim-
ple, elegant i industrialitzable. 
L’hotel per a abelles solitàries és 
visualment atractiu i s’integra 
bé als espais verds.
Junt amb els primers premis de 
cada categoria, la mostra inclou 
altres produccions que han me-
rescut mencions del jurat, com 
ara les bombetes Bridepalal, de 
llavors promocionals, les bosses 
de malla de Bitsybags, intercala-
dors per a congelats de Magra-
na BCN Product Lab, els llums 
Demano dissenyats amb papers 
i plàstics reciclats, una butaca 
de Nutcreatures feta amb ma-
terials reciclats i ecològics, un 
taller ocupacional per a dones 
refugiades projectat per Eva 

Procuna (Elisava), o Frutag, eti-
quetes comestibles per a fruites.
El catàleg de l’exposició es pot 
descarregar en versió pdf al 
següent enllaç: http://residus.
gencat.cat/web/.content/home/
ambits_dactuacio/sensibilitza-
cio/reconeixements_i_premis/
premis_medi_ambient/premi_
catalunya_ecodisseny_2019/
cataleg_2019_ca.pdf
L’exposició és una iniciativa de 
l’Agència Catalana de Residus, 
adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Es 
podrà visitar a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central 
d’Igualada, plaça de Can Font 
s/n, del dimarts 2 fins al dis-
sabte 28 de novembre en l’ho-
rari habitual de la biblioteca.  

L’ecodisseny premiat es presenta a Igualada
L’exposició es podrà 

veure a la Sala Muni-
cipal durant tot el mes 

de novembre

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2020, va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i 
de la pavimentació i del rebaix de voreres.
Posteriorment, es va sotmetre el text de l'ordenança a informació pública per trenta dies, publicant-se 
l'anunci al BOPB, al DOGC i en un diari de premsa comercial i no havent-se presentat al·legacions ni 
reclamacions, dita ordenança fou aprovada de�nitivament.
Posteriorment, un cop publicada l'aprovació de�nitiva, es varen detectar una sèrie d'anomalies al 
redactat, fruit d'errors informàtics involuntaris i en el ple ordinari de data 26 d’octubre de 2020 es va 
aprovar la correcció d’errades de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i 
terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.

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

Tota la informació a www.calaf.cat 
 
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde
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TELEVISIÓ / LA VEU 

El Zoom Festival Inter-
nacional de Contin-
guts Audiovisuals de 

Catalunya atorga el Premi 
d’Honor, un dels més presti-
giosos del palmarès del cer-
tamen, al periodista, presen-
tador i guionista Jordi Évole. 
Un guardó que serà entregat 
al cornellanenc en la gala vir-
tual de cloenda del festival, el 
dissabte dia 28 de novembre. 
El Zoom Festival se celebra-
rà del 24 al 29 de novembre 
en format virtual, a través de 
la plataforma “Zoom Live” 
dins la web de l’esdeveniment 
https://www.zoomfestival.
org/.
La direcció del festival de 
continguts audiovisuals ha 
decidit reconèixer Évole per 
ser un “referent de la televisió 
de qualitat, reinventant-se i 
adaptant els formats televisius 
a cada temps”. En la vessant 
més periodística, es destaca la 

El Zoom Festival atorga el Premi d’Honor a Jordi Évole

Jordi Evole / FOTO: Producciones del Barrio

seva “cerca de la veritat” que 
l’ha convertit en “sinònim de 
qualitat”, i és que la firma de 
Jordi Évole, apunten, és avui 
“garantia de professionalitat 
en l’àmbit del periodisme i 
la comunicació audiovisual”. 
El reconeixement és, també, 
per “la seva evolució profes-
sional” com a conductor de 
programes televisius i com a 
productor.
Pel que fa a treballs recents 
del periodista, el Zoom Festi-
val s’ha fixat en els “Especial 
coronavirus” de Lo de Évole, 
una aposta per la part més 
personal i íntima en aquest 
format d’entrevistes confina-
des, amb converses amb per-
sones anònimes però també 
amb personatges coneguts, 

El periodista és
 reconegut per ser un 

referent de la televisió 
de qualitat

com Rosa Maria Sarda, l’ex-
president uruguaià Pepe Mu-
jica o la cantant Rosalía.
Évole, amb una amplia tra-
jectòria a televisió, ha passat 
per diversos programes de 
la productora El Terrat, com 
La cosa nostra o Buenafuen-
te. Si bé va fer el salt com a 
periodista de referència amb 
el programa Salvados, de La 
Sexta, una programa referent 
en l’àmbit de la crítica soci-
al. En aquest espai, Évole hi 
va portar personatges com 
el president de Veneçuela 
Nicolàs Maduro, o el Papa 
Francesc. El 2015, Jordi Évo-
le va fundar la productora 
Producciones del Barrio, 
juntament amb Ramon Lara. 
Com a darrer treball, desta-
ca la producció “Eso que tú 
me das”, el documental so-
bre Pau Donés, produït per 
Atresmedia i Producciones 
del Barrio i distribuït per 
Warner Bros España, que ha 
estat un èxit a taquilla.

CULTURA / LA VEU 

Resseguir pam a pam el 
territori de la provín-
cia de Barcelona per 

descobrir-ne els principals 
elements del patrimoni cul-
tural i natural dels seus muni-
cipis serà des d’ara una tasca 
molt més accessible gràcies a 
la nova plataforma digital dels 
Mapes de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona. 
El portal web patrimonicul-
tural.diba.cat reuneix 42.643 
elements inventariats muni-
cipi a municipi en col·labo-
ració amb prop de dos-cents 

consistoris. Actualment hi ha 
185 poblacions de la província 
on ja s’ha realitzat el Mapa del 
Patrimoni Cultural i n’hi ha 
una vintena més en diferents 
processos de realització. Una 
tasca que des de fa més de 21 
anys desenvolupen els tècnics 
de l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural (OPC) en col·laboració 
amb tècnics externs i persones 
de cada municipi que hi apor-
ten els seus coneixements fruit 
de la recerca en el territori.
El  Mapa del Patrimoni Cultu-
ral té per objecte la recollida 
exhaustiva de dades del patri-
moni cultural i natural d’un 

municipi i la seva valoració, 
permetent així que l’Ajunta-
ment estableixi mesures per 
garantir la seva protecció i 
conservació, així com plani-
ficar la seva rendibilització 
social. Per als ajuntaments, 
representen una eina de co-
neixement de la globalitat del 
patrimoni que es troba en el 
terme municipal, per tal d’uni-
ficar la informació i garantir 
el seu accés públic; la gestió 
i conservació del conjunt del 
patrimoni local; la seva difu-
sió als ciutadans; la presa de 
decisions en el planejament 
urbanístic; l’establiment de 

diferents modalitats de rutes 
didàctiques i turístiques o la 
planificació de la senyalitza-
ció, entre d’altres mesures.
Cada Mapa de Patrimoni Cul-
tural inclou un inventari dels 
elements patrimonials muni-
cipals dividits en cinc grans 
àmbits, que al seu torn es divi-
deixen en diferents tipologies:
- Patrimoni immoble: edifici, 
conjunt arquitectònic, ele-
ment arquitectònic, jaciment 
arqueològic i obra civil.
- Patrimoni moble: col·lecció, 
objecte i element urbà.
- Patrimoni documental: fons 
d’imatges, fons documenta i 

El patrimoni cultural local més accessible que mai
fons bibliogràfic.
- Patrimoni immaterial: ma-
nifestació festiva, tècnica ar-
tesanal, tradició oral, música i 
dansa i costumari.
- Patrimoni natural: espèci-
men botànic, zona d’interès i 
jaciment paleontològic.
El Mapa de Patrimoni Cul-
tural s’acompanya d’una 
memòria de valoració del 
conjunt del patrimoni, amb 
una introducció històrica del 
municipi, estadístiques del 
tipus de patrimoni present i 
altra informació d’interès en 
la gestió com per exemple, la 
legislació corresponent.



Gitana universal

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E ra filla d’immigrants anda-
lusos. Es deia Micaela Flores 
Amaya. Parlem de la Chunga 

que fou insubstituïble en el firma-
ment del “baile jondo”. Fou, doncs 
una “bailaora” andalusa, però uni-
versal.
Guardo un programa del “Centro 
Nacional” d’Igualada, anunciant 
que el divendres, 24 d’octubre de 
1969, a 2/4 d’11 de la nit, en un únic 
recital, de l’espectacle “La Chunga 
en la UNESCO”.
Ella i els seus gitanos: Faiquillo, Per-
lo, Tomàs de Madrid, Felipe Pelao, 
Moro, interpretant: “Seguiriya, So-
leà, Polo, Taranto, Mirabà, Martine-
te, Alegrias, Bulerias” a la primera 
part. En la segona, “Caño, Debla,-

Tangos flamencos, Alboreà Farru-
ca,Tova, Fandangos, Rumba gitana,, 
en un repertori de “baile y canto”.
El programa porta al davant un 
dibuix de l’artista, que era, també 
pintora “naif ”. En l’interior l’ordre 
d’interpretacions,a més d’un petit 
article, anònim, que parla de la uni-
versalitat de la protagonista. Al dors 
un altre dibuix, amb una “bailaora” 
i un guitarrista i amb un rètol que 
diu La Chunga”.
Tota la informació l’hem treta 
d’aquest programa. El qual, però, no 
diu res que l’actuació -no sabem per 
quins motius- es va suspendre. Sort 
que en el programa vaig anotar-hi: 
Suspès... o sia que de recital únic, 
res de res... 
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LLIBRES / LA VEU 

La recent publicació, 
per part de l’editorial 
Males Herbes, del lli-

bre Extraordinàries. Noves 
autores  de l’insòlit en llen-
gua catalana ha evidenciat el 
bon moment que viu el gè-
nere fantàstic a casa nostra 
i ens dona a conèixer la veu 
singular de quinze escripto-
res que prometen. Aquest gè-
nere viu avui el seu moment 
més dolç, amb la publicació 
de llibres i propostes d’allò 
més interessants. I tot plegat 
justament en un any en què 
es commemora el centenari 
del precursor de la literatu-
ra fantàstica catalana, Joan 
Perucho. Des de la Biblioteca 
Central d’Igualada proposen 
aquesta tria de 10 noms i 10 
títols de tots els temps per 
(re)descobrir la fantasia ca-
talana.

- Josep Maria Francès. Vo-
liana Edicions va recupe-
rar de l’oblit Retorn al sol: 
novel·la de fantasia i sàtira, 
l’obra futurista que l’autor 
va publicar l’any 1936. Aquí 
els catalans es veuen obligats 
a refugiar-se en unes coves 
subterrànies sota Montserrat 
després de patir una catàs-
trofe natural.

- Joan Perucho. L’autor va 
publicar les Històries natu-
rals l’any 1960. Amb aquest 
volum va voler fer una pa-
ròdia dels clàssics de la lite-
ratura fantàstica i de terror, 

així com del vampirisme.

- Manuel de Pedrolo. El seu 
Mecanoscrit de segon origen 
és segurament l’obra més 
emblemàtica del gènere fan-
tàstic català, i ha captivat 
lectors de totes les edats. Ens 
presenta un futur inquietant 
amb una humanitat en joc.

- Margarida Aritzeta. 
Aquesta prolífica autora de 
novel·les per adults i juvenils 
ha conreat també el gènere 
fantàstic i d’aventures, amb 
històries com la de El gorg 
negre, ambientada al Mont-

seny i amb una antiheroïna 
que ha de salvar la humani-
tat de les amenaces del poder 
Fosc.

- Jordi de Manuel. Entre la 
nombrosa producció lite-
rària d’aquest autor destaca 
L’olor de la pluja, ambientada 
en un futur no gaire llunyà 
amb una Barcelona plena de 
refugiats que fugen de la se-
quera punyent que castiga el 
país.

- Marc Pastor. Misteri, ter-
ror, acció i una invasió alie-
nígena en forma de planta 

Les noves veus del gènere fantàstic català

D’acord amb la re-
cent aprovada resolució 
SLT/2700/2020, de 29 
d’octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifi-
quen les mesures en ma-
tèria de salut pública per 
a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territo-
ri de Catalunya; a partir 
del divendres 30 d’octubre 
només s’oferirà servei de 
préstec i retorn de docu-
ments, que s’han de tornar 
a la bústia exterior situada 
a la façana de la Biblioteca. 
No es podrà accedir a les 
sales i tampoc als ordina-
dors d’ús públic.
Les persones que vulguin 
documents en préstec és 
preferible que contactin 
per via telemàtica amb la 
Biblioteca (b.igualada.c@
diba.cat / 93 804 90 77) 
per demanar-los abans 
de venir. Els usuaris amb  
el carnet de la Biblioteca 
poden accedir també al 
servei de préstec de con-
tinguts digitals a través 
de la plataforma eBiblio i 
gaudir d’una variada ofer-
ta d’activitats en línia que 
poden consultar a la Bibli-
oteca Virtual.
La Biblioteca manté el seu 
horari habitual però a les 
tardes tancarà a les 8.

Noves mesures 
COVID a la 
Biblioteca: només 
préstec i retorn de 
documents

són els ingredients de L’any 
de la plaga, una de les seves 
novel·les més conegudes, que 
ha arribat també al cinema.

- Ariadna Castellarnau. 
Aquesta jove autora de Llei-
da es va donar a conèixer 
amb l’excel·lent recull de re-
lats Cendra. Històries distò-
piques plenes de pessimisme 
amb una humanitat enfonsa-
da.

- Teresa Colom.  A Consci-
ència, l’autora situa la huma-
nitat després d’una catàstrofe 
ecològica, en un temps en 
què comprar la immortali-
tat és possible, traspassant 
la consciència de la persona 
a un sistema informàtic en 
morir.

- Víctor Garcia Tur. Amb El 
país dels cecs va guanyar el 
Premi Mercè Rodoreda de 
contes, l’any 2018. Es tracta 
d’un recull de relats experi-
mentals on juga amb els ele-
ments fantàstics i fa l’ullet a 
autors com Borges i Dickens.

-  Jaume C. Pons Alorda. Amb 
Ciutat de Mal aquest poeta 
presenta una novel·la situada 
en una ciutat futura i inhuma-
na dirigida per un misteriós 
Constructor. Aquí conflueixen 
tres històries: la d’un jove aspi-
rant a escriptor, la d’una noia 
embarassada que vol escapar 
als controls de natalitat i la 
d’una serventa de la casa més 
important de la ciutat.



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

ANY 1906.
L’ESTÈTICA MODERNISTA DE L’ARTESA-
NAL “PASTISSERIA FIDEL SERRA”, DEL 
CARRER NOU, ABANS NÚMERO 20.

Dades històriques:

Entre el 1904 i el 1906 es van dur a terme les 
obres de reforma i modernització de la Pastis-
seria Fidel Serra, inaugurada a l’any 1886 per 
Fidel Serra Garrabou, originari de Guissona; 
tot un laboriós mestre pastisser, al costat del seu 
germà Josep.

Anteriorment, i abans de ser una pastisseria, 
en aquest indret hi havia hagut, durant el segle 
XIX, el Forn de Dolços de Cal Bech.

Recopilació i digitalització de fotografies i de 
dades d’Arxiu a càrrec de Carmel·la Planell Llu-
ís, historiadora i responsable de Documentació 
de l’AFI.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu 
Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). 
Material recentment digitalitzat.

Memòria Fotogràfica, curosament recuperada, de la ciutat d’Igualada, en anys anteriors a la fundació 
de l’Agrupació Fotogràfica; entitat que aquest octubre del 2020 ha celebrat els seus 90 anys.

CULTURA / LA VEU 

Dilluns dia 9 de no-
vembre tindrem 
amb nosaltres a Júlia 

Valera, que ens parlarà de la 
campanya de sensibilització 
portada a terme, en motiu del 
Covid-19 en el centre sanitari 
de Sokone del Senegal.
Aquest acte està inclòs en les 
activitats que en el marc de 
l’Octubre Solidari es realitzen 
a la nostra ciutat 
La covid-19 ens ha posat a 
prova a tot arreu del món. 
La tecnologia, la creativitat i 
l’entorn han afavorit els meca-
nismes de lluita contra la pan-
dèmia i han instaurat mane-
res de fer que han arribat per 
quedar-se. Com s’ha intentat 
millorar la seguretat sanitària 
a pobles, de la zona rural de 
Senegal? Quines limitacions 
existeixen? Com s’enfronten 

petits centres sanitaris amb 
recursos gairebé inexistents? 
Ens ho explica la Júlia Valera, 
voluntària d’Educació Solidà-
ria i metgessa a través de la 
seva feina al poble de Sokone, 
Senegal.
La Júlia Valera és voluntària 
d’Educació Solidària amb la 
que ha participat durant 4 anys 
de les activitats de lleure a la 
zona de Sokone. És graduada 
en medicina i va realitzar les 
seves pràctiques a dos centres 

senegalesos: una clínica priva-
da a Dakar i l’hospital públic 
de Sokone. La xerrada sinte-
titza una proposta de sensibi-
lització d’higiene de mans per 
tal de reduir certes malalties 
que arriben a l’hospital i a la 
vegada per tal de millorar tèc-
niques al centre. Aquesta pro-
posta és fruit d’una anàlisis de 
l’estada de la Júlia a l’hospital i 
no s’ha fet efectiva, però seria 
ideal per combatre la Covid i 
altres malalties infeccioses.

Mans netes contra la covid-19. 
Campanya de sensibilització al centre 
sanitari de Sokone al Senegal

LLIBRES / LA VEU 

Amb les noves mesu-
res que van entrar en 
vigor en passat di-

vendres, la Biblioteca de Vila-
nova del Camí només ofereix 
servei de préstec i retorn de 
documents. L’horari també 
s’ha vist afectat i des d’aquesta 
setmana la biblioteca no obri-
rà, de moment, els dissabtes 
del mes de novembre.
Segueix vigent el préstec in-
terbibliotecari i es poden 
demanant títols a d’altres bi-
blioteques i es pot accedir al 

servei de préstec de contin-
guts digitals a través de la pla-
taforma eBiblio.
La bústia de devolucions 24 
hores continua operativa du-
rant tota la setmana i els do-
cuments retornats estan en 
quarantena durant 48 hores.
Per a les vostres comandes 
podeu trucar al 938035014 , 
enviar un correu a b.vilano-
vac@diba.cat, o demanar cita 
prèvia mitjançant el formula-
ri https://formularis.diba.cat/
diba/biblioteques-obertes/
cita-previa-vilanova-del-ca-
mi-biblioteca

La Biblioteca de Vilanova 
del Camí no obrirà els 
dissabtes de novembre
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Amb el títol «Un tri-
mestre confinats», 
ja es pot visitar al 

Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia una 
exposició que pretén ser una 
mostra de les activitats fetes 
pels alumnes de diverses es-
coles igualadines durant el 
trimestre de confinament. 
Tots aquests materials han 
estat facilitats pels diferents 
centres educatius, que van 
respondre a la crida del De-
partament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada. 

Concretament, hi ha partici-
pat les escoles Anoia, Àuria, 
Dolors Martí, Garcia Fossas, 
Mowgli, Gabriel Castellà, 
Ramon Castelltort, Escola 
Pia, Mare del Diví Pastor, 
Col·legi Jesús Maria, Maris-
tes Igualada, Institució Igua-
lada i INS Joan Mercader.
El 12 de març les escoles i 
instituts de la ciutat van ha-
ver de tancar precipitada-
ment amb motiu del confina-
ment de la Conca d’Òdena. 
Aquesta situació no s’havia 
produït mai abans i els cen-
tres van haver d’adaptar-se a 
una nova manera d’ensenyar 

Els alumnes d’escoles d’Igualada recor-
den el confinament amb una exposició 
itinerant al Museu i a la Biblioteca

i acompanyar els infants i 
joves, tant a nivell acadèmic 
com emocional.
Els alumnes d’aquestes esco-
les van plasmar vivències i 
reflexions en el centenar de 
dibuixos i escrits que s’han 
recollit i s’han agrupat amb 
frases com aquesta: «l’art i la 
creativitat van donar color 
a les nostres vides». Aques-
ta exposició serà itinerant i 
es podrà visitar a les enca-
vallades del Museu fins al 4 
de desembre i, del 10 de de-
sembre al 8 de gener, a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

TEATRE / LA VEU 

El divendres dia 30 d’oc-
tubre, en compliment 
de les mesures en ma-

tèria de salut pública per a la 
contenció de la pandèmia de 
covid-19, es va haver de sus-
pendre l’obertura al públic a les 
activitats culturals del Teatre 
Municipal l’Ateneu, entre les 
quals hi havia la representació 
de l’espectacle La dona del 600, 
de Pere Riera, del dia 1 de no-
vembre i la funció de La Xarxa, 
Camí a l’escola, de la compa-
nyia Campi Qui Pugui, previs-
ta per a aquest diumenge dia 8 
de novembre.
El Departament de Cultura 
està treballant per normalitzar 
l’activitat del Teatre Municipal 
l’Ateneu. Si les circumstàncies 
de la contenció del nou brot 
de la covid-19 ho permeten, la 
programació quedarà de la se-
güent manera:
- Diumenge 15 de novembre, a 

les 19 h
La consagració de la primavera 
de BCN City Ballet.
- Diumenge 10 de gener, a les 
19 h
La dona del 600 de Pere Riera
- Diumenge 24 de gener, a les 
19 h
Una història real de Pau Miró
Seran vàlides les entrades lliu-
rades en la darrera assignació 
de butaques. Qui prefereixi el 
retorn de l’import de les entra-
des pot sol·licitar-lo a través del 

Reprogramació dels espectacles 
suspesos al Teatre Municipal l’Ateneu

correu electrònic entrades@te-
atremunicipalateneu.cat o a la 
taquilla, dimarts i dijous, d’11 
a 13 h i de 18 a 20 h.
Pel que fa a la representació 
de Camí a l’escola, es preveu 
poder-la presentar el diumen-
ge 22 de febrer. Per a aquest 
espectacle caldrà comprar de 
nou les entrades. Esperem po-
der-nos retrobar ben aviat al 
teatre i agraïm la confiança que 
ens fa la ciutadania en aquests 
moments tan complexos.

La Coral de Santa Maria ha 
decidit jugar a la Loteria Na-
cional de Nadal, del 22 de de-
sembre de 2020. Per aquest 
motiu s’ha reservat el número 
18.902, a l’administració de 
loteria Sagrada Família (av. 
Barcelona 11).
Els interessats en adquirir al-
gun dècim d’aquest número, 
han de dirigir-se directament 

a l’esmentat establiment. Cal 
demanar el/els dècims de la 
Coral de Santa Maria.
Si teniu algun dubte podeu 
telefonar a la Concepció Cu-
adras (636741530) o bé a l’Al-
fons Ferrer (630467522), que 
us l’aclariran.
El termini de recollir les par-
ticipacions acaba el proper 15 
de desembre.

Juga a la rifa de Nadal amb 
la Coral de Santa Maria



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

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

El Fort de Sant Magí, un tresor més 
del patrimoni igualadí

Enguany, les Jornades Europees del Patrimoni, ens han convidat a descobrir un indret 
certament desconegut per la major part de la ciutadania d’Igualada i comarca, el Fort 
de Sant Magí; un vell recinte de signe militar, mig ocult al bell mig de la ciutat, atesa 

l’expansió de la trama urbanística del segle XX operada sobre el barri del Poble Sec, on està 
emplaçat i hi ocupa -després de sobreviure a l’oblit en el transcórrer dels anys- aquella localit-
zació privilegiada i estratègica per a la qual va ser construït. Es tracta, doncs, d’una estructura 
genuïna, erigida amb les pedres del què havia estat l’antiga capella de Sant Magí (d’aquest 
mateix terreny), destinada a ser una fortificació guardiana i defensiva en temps de la Primera 
Guerra Carlista, ocorreguda entre els anys 1833 i 1840, en un context històric en què aquesta 
construcció pertanyia a la demarcació territorial del municipi d’Òdena i servia per resguardar 
i preservar la vila igualadina i els seus voltants de les actuacions militars de l’exèrcit carlista. 
Avui, ara, aquesta edificació ha estat objecte d’una superior actuació rehabilitadora per a con-
formar, al costat d’una més recent construcció, la curiosa Torre octogonal, modernista, de 
les Aigües i l’antic Dipòsit de l’Aigua de Rigat, tot un magnífic conjunt monumental i també 
paisatgístic destinat al gaudi de qualsevol visitant; àdhuc per a l’oferta de tota mena d’activitats 
culturals i recreatives.
Tot encetant aquestes jornades, el passat dia 10 d’octubre, el Dr. Pere Pascual, catedràtic emèrit 
de la Universitat de Barcelona, i membre del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, va parti-
cipar d’una preliminar presentació històrica d’aquest recinte a una respectable concurrència de 
visitants, en una visita subjecta a totes les mesures de seguretat exigides per la Covid-19. Aquest 
acte inaugural i les posteriors visites proposades (conduïdes per David Martínez, guia del de-
partament de Promoció Cultural de l’Ajuntament) han donat i seguiran donant resposta a una 
iniciativa compartida pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, el Departament de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada i el Museu de la Pell, especialment en la línia de donar a conèixer el que 
es defineix com a un tresor més del patrimoni igualadí. 
El Fort de Sant Magí, construcció defensiva del segle XIX, és una obra de l’arquitectura popular 
amb caràcter militar, aixecada a l’any 1837, durant la Primera Guerra Carlina, i localitzada al 
mateix punt de l’antigament anomenat Pla de Sant Magí; un destí, als nostres dies accessible 
des del mateix carrer de Carme Verdaguer i des d’un passatge del carrer de la Salut, de la ciutat 
d’Igualada, i protegit en tant que element patrimonial com a bé cultural d’interès local. Una 
mirada atenta a l’esmentada fortificació aixecada sobre un terreny d’uns 1.400 m2, ens  presenta, 
des d’un punt de vista arquitectònic, una estructura militar de planta quadrangular amb dues 
plantes superiors; dependències que fan del tot observables alguns elements inherents a la seva 
funcionalitat, com les obertures o espitlleres (rectangulars) del mur, de totxo i pedra, que per-
metien vigilar o disparar -des del seu interior- des del cantó nord d’Igualada, en situació de con-
flicte bèl·lic. De retruc, val a dir que el Fort de Sant Magí va ser una fortificació aixecada gairebé 
simultàniament a la torre o Fortí del Pi, de la Muntanya del Pi, a Santa Margarida de Montbui.
Aquest projecte de rehabilitació, minuciosament pautat a nivell arquitectònic, des del passat 
2018, s’ha dut a terme en dues fases d’execució: una primera, basada en la recuperació i consoli-
dació de la torre, subvencionada per la Diputació de Barcelona; i, una segona, consistent en l’ade-
quació i acomodació de l’entorn enjardinat i urbà del Fort de Sant Magí per a obrir-lo a la ciutat. 
I, encara en perspectiva, hi ha una altra fase: la restauració i l’adequació com a accés públic de la 
Torre de les Aigües, aquest personalíssim dipòsit d’acumulació d’aigua d’estètica  modernista, de 
l’any 1928, de planta octogonal i d’una extraordinària esveltesa, assentat en aquest mateix recin-
te; on, a la part superior, s’hi obren unes lleugeres finestres (de llinda  escalonada) que prometen 
ser un fantàstic mirador de la ciutat.
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Es crea la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil 
de Catalunya a Igualada
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

A vui és una de les ac-
tivitats que donen 
més nom a Igualada, 

fruit de la bona organització i 
de l’àmplia acceptació entre el 
públic i el propi sector del tea-
tre i l’espectacle. A Igualada, el 
1990, naixia “la Mostra”.
La primera edició va ser im-
pulsada pel Moviment Rialles 
de Catalunya, delegació fun-
cional d’Òmnium Cultural. 
Des de llavors gairebé totes les 
edicions -tret de les de 1991 i 
1992, que van ser a Terrassa 
i Sabadell- s’han celebrat en 
aquesta mateixa ciutat. Va ha-
ver, en el seu moment, de llui-
tar força per evitar que Igua-
lada perdés definitivament 
aquest certamen.
En un inici La Mostra estava 
dirigida per Rialles, però des-
prés de la creació de Fundació 
Xarxa l’any 1995, La Mostra 
passa a ser guiada per aques-
ta associació,  amb direcció 
artística de l’igualadí Agustí 
Coll. Paral·lelament, el mateix 
any neix de la mà de Rialles 
una segona mostra a la ciu-
tat de Cerdanyola. L’objectiu 
d’aquestes dues associacions 
és proveir als seus voluntaris, 
que programen espectacles in-
fantils a les més de 90 ciutats 
de Catalunya, de material adi-
ent per acostar el millor de les 
arts escèniques als infants de 
Catalunya.
A partir de l’any 2006 s’obre 

1990 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Cartell de la primera edició de “la Mostra” a Igualada.

una nova etapa. Per voluntat 
de l’Institut Català de les In-
dústries Culturals de la Ge-
neralitat de Catalunya (ICIC), 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i el compromís de 
la Fundació Xarxa i de l’As-
sociació Rialles, les dues fires 
de teatre infantil de Catalunya 
(Igualada i Cerdanyola) s’uni-
fiquen en una de sola a Igua-
lada, amb una única direcció 
artística confiada a la com-
panyia Vol-Ras (Joan Segalés 
i Joan Faneca), ajudats per 
Agustí Coll de Xarxa i Eulàlia 
Ribera de Rialles. L’any 2007 
Vol-Ras manté la direcció ar-
tística i, per primera vegada, la 
Mostra té un gerent: l’igualadí 
Pau Llacuna, que també ha-
via estat en el mateix càrrec a 
la Fira del Teatre al Carrer de 
Tàrrega.
Del 2008 al 2014 la fira viu 
una nova etapa amb la confi-
guració d’un equip de treball 
estable amb Òscar Rodríguez 
i Òscar Balcells a la direcció 
artística i la gerència, respec-
tivament.
L’any 2013 la Mostra Igualada 
esdevé Mercat estratègic de la 
Generalitat de Catalunya com 
a eina d’articulació del teatre 
infantil i juvenil. Es renova 
l’estructura. Del 2015 al 2017 
Pep Farrés n’és el director ar-
tístic i Sílvia Lorente la direc-
tora executiva. 
A partir del 2018 la direcció 
executiva recau en Òscar Bal-
cells i Pol Gil Marimon. Pep 

Farrés continua a la direcció 
artística fins al 2019. A partir 
del 2020 Ramon Giné n’és el 
director artístic. 
La Mostra ha esdevingut un 
gran aparador dels millors es-
pectacles, que reuneix al vol-
tant de 30.000 espectadors i 
1.000 professionals acreditats. 
Mercat estratègic de Catalu-
nya, nodreix les programaci-
ons familiars de tot el territori 
i proveeix les del conjunt d’Es-
panya i l’estranger.
Des del seu inici s’han estrenat 
més de 2.000 espectacles i s’ha 
vist néixer i créixer a les mi-
llors companyies de el sector.
D’entre els centenars de sol·li-
cituds de participació rebu-
des, la direcció artística se-
lecciona les produccions per 
la seva qualitat, contempora-

neïtat, originalitat i capacitat 
d’incorporar nous llenguatges 
i posades en escena en espais 
no convencionals. Hi tenen 
cabuda tots els gèneres escè-
nics (teatre, dansa, música, 

circ, titelles, clown etc.), tant 
en sala com a l’aire lliure. Ac-
tuen companyies procedents 
de Catalunya, de la resta d’Es-
panya i internacionals.

S’inicia la transformació 
de Cal Font
Després d’uns anys d’immobi-
lisme, el 1990 va començar la 
transformació urbanística de 
Cal Font a Igualada. Els tre-
balls del Pla Especial d’Orde-
nament de Cal Font contem-
plaven l’enderrocament de fins 
a cinc illes de cases i la creació, 
a l’exterior de la fàbrica, d’un 
espai públic allargassat, l’actu-
al plaça de Cal Font, delimita-
da en un dels extrems per la 
nau i la xemeneia, convertida 
en la fita visual que presideix 
la plaça. Aquest espai esdevin-
dria la biblioteca, que es va in-
augurar el 1999.Anuncis publicats a La Veu el 1990.



  |  41Divendres, 6 de novembre de 2020

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

Fes-te subscriptor i et portem tota  
la informació 

de la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

2X1



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. A mesura que creixen costen més de complir / 2. Esmolo ungles. 
Noia, tens nom de reina i aire de cantant de fados / 3. La tercera en discòrdia. Complir el 
primer requisit per fer camí. Ni Punyetera / 4. Detectà la presència del crustaci a la rue. 
Contalla plena de papers fer fer / 5. Divuit dies d’agost. Fabricant de teixits especialitzat en 
oftalmologia / 6. Gebraria per la verge feminitzada. Centre de producció de pols / 7. Dos 
plats, postres, pa i beure. Cosí del pardal afectat d’una forma d’icterícia / 8. El xampinyó, 
per exemple, és un bolet així. Prou radical per desacidular un iminoàcid / 9. Als marges 
de la llei. Tusten en Kunta Kinte. La meitat de re / 10. Dicto una sentència molt aplaudida. 
Teixit molt fi, semblant a la mussolina / 11. L’altra meitat. Sec i escardalenc, potser de mas-
sa Bacardí. Abracen la Neus / 12. Dopares dissimuladament el poeta que recitava. Vibra 
més que un tren / 13. Quaranta per cent de sienita. Operació mecànica a la velocitat del 
cargol.

VERTICALS: 1. Com més grans ens fem més fàcil és traginar-la a les espatlles. Fabri-
cants de teixits, ara especialitzats en falsos ramells / 2. Poc oficial. Apreciada i distingida 
destinatària. Senyal que ha anat de poc / 3. Més menuda que la Mariona: es pot posar a 
escalfar ràpidament. Peus deformats per culpa del desgavell del Sepu / 4. Placa pendent de 
posar-li el peu. Sostingudes a flot / 5. Seguidora del perenigratge d’en Raül. Com l’isoclí 
però vitalment més orgànic / 6. Ho té el mico i la mica no. Com a embotits, els preferits. 
Oda a l’ascensor / 7. Encalmi d’alguna manera l’heroi, que no mati més llops. Performan-
ces per jubilats / 8. Rimar sense cap ni peus. No acostuma a estar a l’altura de la longitud. 
Es triplica en la cocció / 9. Suarà de mala manera, amb tanta xerinola... Ben jubilada de la 
Guàrdia Civil / 10. Retrogust de poniol. Per fer via cap al fetus segueix l’intra. Als límits de 
la realitat / 11. Obrin el cor sense bisturí. Gent que grimpa / 12. Varietat d’interiorisme per 
ser apreciada des de l’exterior.

passatemps
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Troba les 7 diferències
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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



Novembre
6: Sever;  Lleonard.

7: Ernest; Florenci;  Carina; Severí. 
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; Deodat.

9: Santcrist de Balaguer; Mare de Déu de l’Almudena .  
10: Lleó el Gran, papa; Andreu Avel·lí; Tiberi; Teopista.

11: Martí de Tours; Menna 
12: Josafat; Emilià de la Cogolla, 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Igualada, novembre de 2020Funerària Anoia, S.L.

En record de

Jesús Varela i Manubens
Morí cristianament ahir dia 5 de novembre  

A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Carmen; fills, Jesús i Pilar, Txema i Rosa, 
Miriam i Moisés; els teus nets, Abril, Artur i  Arnau, Jana, Irene i Inés, 

volem agrair les mostres de condol i afecte rebudes.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El proppassat dissabte 
es van per públics els 
nomenaments per a les 

noves fraternitats dels Frares 
Caputxins, després del Capí-
tol Provincial de Catalunya i 
Balears que va tenir lloc a fi-
nals de setembre.
Així, la Fraternitat d’Igualada 
queda constituïda per 5 ger-
mans: Fra Francisco Miguel 
Sánchez, Guardià; Fra Jor-

di Seubas, Vicari; Fra Jordi 
Cervera; Fra Joseph Anand 
Francis Xavier, ecònom i Fra 
Antoni Morales, Profés tem-
poral 
Fra Jesús Romero, fins ara 
guardià a Igualada es destinat 
com a guardià a la Fraterni-
tat de Sarrià, Casa Mare, pels 
caputxins Catalans. Igualment 
Fra Jordi Marquet, ha quedat 
incorporat en la mateixa Fra-
ternitat de Sarrià, després de 
trenta anys a Igualada.

Fra Francisco Sánchez, 
nou guardià dels 
Caputxins d’Igualada

SOLIDARITAT / LA VEU 

“La pobresa també rebro-
ta”, aquest és el lema de 
la campanya que les deu 

Càritas amb seu a Catalunya 
han impulsat per fer front a 
la situació que pot esdevenir 
en les pròximes setmanes. El 
president de Càritas Catalu-
nya, Francesc Roig, ha adver-
tit que “ja s’està detectant una 
nova arribada de persones als 
despatxos de l’entitat, i que cal 
estar preparats per afrontar la 
nova situació. “Moltes de les 
Càritas amb seu a Catalunya 
ja han exhaurit el pressupost 
que tenien previst per tot el 
2020. Davant d’aquest con-
text, apel·lem a la solidaritat 
de la ciutadania per continu-
ar garantint les ajudes a les 
persones més vulnerables de 
la nostra societat”, ha indicat 

Roig.
Càritas ha recordat que al 
maig van augmentar un 63 
% les persones ateses pels 
serveis de primera resposta a 
Catalunya, passant de 63.300 
persones a més de 103.000, i 
que aquest increment va obli-
gar a destinar molts més re-
cursos per cobrir necessitats 
bàsiques com l’alimentació o 
les despeses relacionades amb 
l’habitatge. “1 de cada 3 per-
sones ateses per Càritas no 
havia necessitat mai la nos-
tra ajuda. És una situació que 
ens recorda a la crisi de 2008, 
amb la diferència que aques-
ta ha afectat a tots els sectors 
econòmics sense excepció, 
també a l’economia submer-
gida”, ha destacat el president 
de Càritas Catalunya.
Actualment, 1 de cada 4 llars 
ateses per Càritas no dispo-

Les 10 Càritas amb seu a Catalunya 
afronten la segona onada de la covid-19

sa de cap ingrés, situant al 
65,2 %, de les famílies per 
sota del llindar crític de la 
pobresa severa. Això suposa 
que la meitat de les famílies 
tinguin dificultats per pagar 
el lloguer, la hipoteca o els 
subministraments. “La situ-
ació és insostenible. El 36% 
de les famílies han hagut 
de reduir les despeses d’ali-
mentació, i un segon con-
finament pot ser letal per a 
moltes d’aquestes persones. 
No podem esperar ni un mi-
nut més a prendre mesures i 
mitigar l’impacte social de la 
COVID-19”, ha afirmat Roig. 
La campanya, que estarà acti-
va durant els mesos d’octubre i 
novembre, i els diners recaptats 
aniran destinats principalment 
a les ajudes directes per pagar 
lloguers, relloguers, factures o 
la compra d’aliments.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Tot i les noves restricci-
ons a la mobilitat de-
cretades pel Govern, 

Montserrat continuarà re-
transmetent amb normalitat 
els oficis litúrgics.
Montserrat va apostar, fa 
temps, en la utilització de les 
noves tecnologies per tal de 
fer arribar els diversos oficis 
litúrgics a aquelles persones 
que, per qualsevol raó, no po-
dien fer-se presents a la Basí-
lica. Molts d’aquests oficis te-
nen una nombrosa audiència 
que ja ha adquirit el costum 
se seguir els diversos oficis 

del dia: a les 07.30 hores, les 
Laudes; la Missa Conventual 
a les 11.00 hores i les Vespres 
a les 18.45 hores. Durant el 
passat confinament, aques-
tes retransmissions ajudaren 
a molta gent a poder parti-
cipar en la pregària. Tots els 
que érem a Montserrat i les 
persones que ens seguien a 
distància formàvem una ma-
teixa assemblea de pregària.
Amb les noves restriccions a 
la mobilitat anunciades avui 
dijous, 29 d’octubre, volem 
recordar que els diversos 
oficis es podran continuar 
seguint per Internet, ràdio i 
televisió.

Montserrat retransmet els 
oficis litúrgics amb normalitat



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 6: 
BAUSILI

Born, 23
 DISSABTE  7:  
CASAS V.
Soledat, 119
DIUMENGE 8:  
BAUSILI

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

 PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 9: 

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
DIMARTS 10:  

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 11:  
 LA CREU

P. de la Creu, 7
DIJOUS 12:  

MR SINGLA
Pujadas, 47

DIVENDRES 13: 
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki
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C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)         93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei opcinatura

Especialistes en

ALIMENTACIÓ
ECOLÒGICA

HERBODIETÈTICA

COSMÈTICA
CERTIFICADA ECO

la teva opció, natural!

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

Dissabtes
de 9.00h a 14.00h

Els cabells poden caure 
degut a factors molt 
diferents. La caiguda 

pot venir causada per una 
predisposició genètica, per 
un procés natural de l’en·
velliment o en el cas de les 
dones, després del part com 
a conseqüència dels canvis 
hormonals. Però també hi 
ha altres factors com ara una 
mala circulació, estrès, afec·
cions cutànies o deficiència 
de vitamines i minerals, que 
amb l’alimentació adequada 
i els complements nutricio·
nals adients es poden corre·
gir i frenar la caiguda.

Els principals components 
de les ungles, la pell i els 
cabells són el col·lagen i la 
queratina, per tant, el silici, 
que ajuda a la producció na·
tural d’aquests components 
serà bàsic per combatre la 
caiguda i tenir una cabellera 
més sana. Altres nutrients 
molt importants també són 
el zinc, el ferro, la vitamina 
C, i alguns aminoàcids i an·
tioxidants.

Les vitamines del grup B 
també ens seran de gran 
ajuda. Això és perquè no·
dreixen el sistema nerviós, i 

Què puc prendre per frenar la 
caiguda dels cabells?

aquest està estretament rela·
cionat amb la pell. Les emo·
cions i sentiments es veuen 
reflectits a la pell i també 
al cuir cabellut. Per aquest 
motiu quan passem per mo·
ments de nervis i d’estrès 
sovint notem que els cabells 
ens cauen més del que és 
habitual o fins i tot patim 
problemes de descama·
ció.  Esdevé així fonamental 
prendre aliments rics en vi·
tamines del grup B, sobretot 
la B5 (biotina), que és es·
sencial per una bona salut 
capil·lar i per frenar la cai·
guda. També el DHA, àcid 
gras omega 3, ens serà molt 
beneficiós ja que afavoreix 
un bon equilibri emocional 
i psíquic.

En detall, per un bona salut 
capil·lar haurem de prendre:

Vitamina C. 
Ja que és imprescindible per 
la correcte síntesi del col·
lagen i la trobarem en ali·
ments com el kiwi, la taron·
ja, la llimona, els espinacs i 
els pebrots.

Vitamines del grup B. 
Les trobarem en els cereals 
integrals, el llevat de cer·

vesa, els llegums, el pol·len, 
les llavors de gira·sol i les 
nous.
Sofre. 
Ja que es tracta d’ un mine·
ral abundant tant en pell, 
cabells i ungles. Contenen 
sofre l’all, la ceba, les crucí·
feres, l’all i la ceba i la carn.

Ferro. 
El trobarem a les llenties, els 
espinacs, els festucs, el mill, 
l’espirulina i la carn vermella.

Silici. 
Ens ajudarà a incrementar la 
fortalesa de cabell, pell i un·
gles. Trobarem aquest mine·
ral en la civada, el mill, els 
espinacs, l’api, la remolatxa, 
el plàtan, la mongeta verda 
o els fruits secs.

Zinc. 
Ens beneficiarem de les se·
ves propietats si prenem 
llevat de cervesa, germen 
de blat, llavors de carbassa, 

sèsam, llegums, fruita seca, 
marisc, carn i lactis.
Quan es detecta una caigu·
da excessiva de cabells pot 
ser que amb l’alimentació no 
n’hi hagi prou per frenar el 
problema. En aquests casos 
pot ser convenient prendre’s 
un complement nutricional 
· que ens aportarà totes les 
vitamines i minerals esmen·
tades· per tal d’assegurar·se 
una adequada ingesta i assi·
milació dels nutrients.

Els millors tractaments anticaiguda no ens serviran de res si no tenim en compte la manera com ens alimen-
tem. Hem d’aconseguir donar al nostre organisme els nutrients necessaris per a que actuïn des de dins i afa-
voreixin un bon creixement per tornar la vitalitat als cabells i frenar-ne la caiguda.



Per a tots és conegut 
que una de les prin-
cipals vies d’entra-

da del coronavirus SARS-
CoV-2 és la mucosa oral. A 
hores d’ara, amb més mo-
tius que mai, tenir cura de 
la nostra salut oral
és una prioritat. 

Vies muscosa, oral, nasal 
i ulls
Se sap que el coronavirus 
SARS-CoV-2, responsa-
ble de la pandèmia CO-
VID-19, ingressa en el 
nostre organisme a través 
de les mucoses oral, nasal i 
ocular. Ens podem infectar 
per contacte directe (mà 
contaminada que portem a 
la mucosa de la boca, nas o 
ulls) o mitjançant infecció 
per via respiratòria (gote-
tes o aerosols que ingres-
sen directament des d’una 
persona infectada). Això 
explica la importància que 
adquireixen les tres famo-
ses mesures de protecció: 
rentat freqüents de mans, 
ús sistemàtic de la masca-
reta i mantenir metres de 
distància social. A hores 
d’ara, amb més raó que mai, 
és fonamental que mantin-
guem una adequada salut 
oral. Aquelles persones que 
presenten patologies prèvi-
es es veuen sotmeses a un 
major risc que la malaltia, 
en cas de contraure, evo-
lucioni de forma més des-
favorable. Una pobre salut 

oral, amb càries i malaltia 
periodontal, incrementa 
el risc de malalties sistè-
miques, podent originar 
complicacions cardíaques, 
pulmonars, problemes en 
l’embaràs o empitjorar una 
diabetis. No és el moment 
d’arriscar-se a poder de-
senvolupar alguna d’aques-
tes complicacions. Per tot 
això, ara més que mai, hem 
de cuidar la nostra higiene 
bucodental i visitar el den-
tista.

Boca neta i sana
Afortunadament, la majo-
ria dels casos de covid-19 
evolucionen de manera fa-
vorable, presentant uns sig-
nes i símptomes que poden 
considerar-se lleus (febre, 
malestar general, tos). No 
obstant això, per a alguns, 

la situació empitjora i 
obliga al seu ingrés en una 
Unitat de Cures Intensives 
i ser intubat. Tots els pa-
cients que requereixen de 
ventilació mecànica es ve-
uen sotmesos a un risc de 
desenvolupar una pneu-
mònia per aspiració. S’ha 
comprovat que aquells que 
presenten una boca malal-
ta tenen molt més risc de 
desenvolupar-la. Els pro-
fessionals de Cures Inten-
sives coneixen perfecta-
ment aquesta relació i per 
això intenten mantenir la 
boca neta (mitjançant an-
tisèptics) i humida men-
tre duri la intubació. De 
nosaltres depèn prevenir 
aquestes complicacions 
que poden posar en risc la 
nostra vida, mantenint la 
nostra boca sana.

Una boca malalta empitjora 
el pronòstic
Una mala salut oral pot 
originar complicacions en 
altres parts del nostre cos 
i empitjorar el pronòstic 
en cas de patir la covid-19. 
Són molts els estudis que 
mostren que hi ha una 
clara relació entre una in-
adequada salut bucodental 
i altres malalties sistèmi-
ques. Els bacteris responsa-
bles de les malalties orals, 
juntament amb els seus 
productes tòxics, passen al 
torrent sanguini a través de 
les petites artèries. Aquests 
bacteris arriben òrgans a 
distància com el cor, els 
pulmons, els ronyons, el 
pàncrees o travessen la pla-
centa en cas d’embaràs. Per 
això cal evitar que aquests 
bacteris patògens orals es 
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La salut bucodental en temps de covid-19

desenvolupin per prevenir 
possibles malalties gene-
rals més greus (cardiopati-
es, malalties respiratòries, 
renals, empitjorament de 
la diabetis). Les malalties 
orals dificulten el control 
de la diabetis, augmenten 
el risc d’infart de miocar-
di, incrementen el risc de 
malalties pulmonars o re-
nals, o poden afavorir un 
part prematur. 

Millorar la salut bucodental
Millorar la higiene buco-
dental és clau en aquests 
moments. El acumula-
ció de biofilm oral deri-
vat d’una higiene ineficaç 
origina inflamació a nivell 
gingival. La saliva és una 
gran aliada de la nostra ca-
vitat oral al contenir nom-
broses substàncies anti-
bacterianes i antivirals. La 
saliva, en una boca sana, 
ens proporciona una gran 
ajuda actuant com un escut 
protector, gràcies a la seva 
gran quantitat de proteïnes, 
immunoglobulines i pèp-
tids antivirals. En aquests 
moments, s’estan estudiant 
nombroses vacunes poten-
cials enfront del coronavi-
rus. Una de les línies d’in-
vestigació inclou el possible 
ús de vacunes que es admi-
nistrarien per via mucosa 
oral, pensant que podrien 
arribar a ser fins i tot més 
eficaços que administrades 
per via parenteral.



Martí Ollé i Estruch /
Coordinador d’ANC a Igualada 

Tinc 55 anys, igualadí i enginyer industrial químic. Treballo en una adoberia de la ciutat. Des dels 
inicis soc soci de l’Assemblea Nacional Catalana, i des de fa tres anys a la junta directiva de l’ANC a 
Igualada. Recentment he estat escollit com a nou coordinador. 

Fa poc va ser escollit nou coordinador de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya a Igualada, en un any molt 
complicat. A més, sembla que hi ha un desencís molt clar 

en l’independentisme. Esteu preocupats per això?

Ho estem, lògicament. A nivell d’associats, però, no hem notat 
variacions. Més o menys estem estables, però sí que notem un 
desencís en la gent i la predisposició a participar en les accions 
que es proposen... Participar en les accions l’Onze de setembre els 
agrada molt, però segons quin tipus de coses costa més de tirar de 
la gent...  Volem potenciar la participació dels socis, mantenir-hi 
una relació més freqüent, potser en això hem fallat en els últims 
anys. Bàsicament ens cuidàvem de contactar per la Diada, fer un 
autocar a Barcelona i després gairebé res més durant tot l’any. Això 
és una les coses que la junta nova volem mirar de millorar.

Us heu fet un fart de demanar unitat política i fins i tot al govern 
del país estan enfadats entre ells... Així hi haurà independència?

Jo sóc de les que penso que si no som independents o no estem més 
aprop de la independència, és per culpa dels partits polítics. Ull, no 
dels polítics, sinó dels partits polítics. En el seu moment no van 
acabar la feina, la que vam començar nosaltres, la gent del carrer, 
que ens vam partir la cara per tirar la independència endavant, i 
ells, en els moments decisius, ens han anat fallant. L’ANC ha de 
collar una i altra vegada per aquí. 

Quanta gent sou ara, a l’ANC a Igualada i comarca?  

A Igualada som al voltant dels 350 socis i potser a nivell comarcal 
uns 150 més, uns cinc-cents a tota l’Anoia. Som bastants, però a 
l’hora de la participació doncs costa arrossegar la gent. És veritat 
que la pandèmia ens ha afectat molt, ja es va veure a l’Onze de 
Setembre i en les accions que hem anat fent fins ara. La gent doncs 
vulguis que no, té por de fer segons quines coses, i de sortir al 
carrer.

La setmana passada, malauradament, vam tornar a tenir un 
exemple més de la repressió que els organismes de l’estat fan 

respecte tot el que té que veure amb l’independentisme, i que 
va afectar de ple a tres igualadins. Afortunadament, són lliures, 
però amb càrrecs...

I si en no tinguessin, de càrrecs, doncs de moment ja t’han fotut 
la por al cos, ja t’han reprimit, espantat. Mai podem normalitzar 
aquestes coses, i deixar-nos dominar per allò que volen aquesta 
gent. Hem de protestar sempre, sortir el carrer, ens hem de queixar 
i donar suport a la gent que pateix la repressió, no només als que 
coneixem, sinó tots els que hi ha a tot Catalunya. Ens acostem cap 
a les 3.000 persones. La gent que surt, ho vam veure dimecres, surt 
amb ganes de fer-se sentir.

Quins són els objectius que us marqueu per aquest 2021 que ja 
tenim a la cantonada?

Des de l’ANC hi ha dues campanyes en marxa. Una és la campanya 
de sobirania fiscal, que busca que la gent pagui els seus tributs a 
l’Agència Catalana. Pensem que servirà, perquè per una banda 
les dades fiscals de la gent ja les tindria aquest organisme, i per 
altra, també és un gest per part de l’independentisme, simbòlic 
però significatiu. Després, de cara a les properes eleccions del 
febrer, hi ha una campanya que es començarà a fer en les properes 
setmanes, bastant potent. L’objectiu és fer un seguiment de la 
campanya electoral dels partits polítics independentistes. Només 
rebran el nostre suport aquells que apostin claríssimament per la 
via unilateral. En aquests moments pensem que és l’única que pot 
tenir efecte, perquè el diàleg amb Madrid està vist que no serveix 
absolutament per a res. Per una banda diuen que volen parlar i per 
l’altra et detenen a la gent i te’ls venen a buscar a casa.

Sempre heu anat al costat d’Òmnium Cultural.

La relació sempre és bona, i tant. L’objectiu és el mateix, però de 
totes formes en aquests moments potser tenim una miqueta 
de distanciament quant a la manera de fer les coses. Nosaltres 
estem més per un tipus d’accions més contundents i ells potser 
prefereixen un pas diferent. Però vaja, tots volem el mateix. També 

hi ha molta relació bona amb altres entitats independentistes de la 
comarca. Hi ha un grup de coordinació on hi són totes les entitats 
independentistes de la zona, com Gent Gran per la Independència, 
el Casal Foment, Súmate, i altres entitats, la Intersindical, Consell 
Local Republicà, els Revoltats, i grups locals...

Tant Òmnium com vosaltres teniu gent a la presó...

Malauradament, sí. Però també penso, a nivell personal, que no 
ens podem deixar guiar pels líders polítics que tenim a la presó. 
Amb tot el respecte, penso que haurien de fer un pas al costat i 
deixar que la gent actuï sense aquesta pressió que en determinats 
moments fan aquests líders empresonats. És clar que pesa que 
tinguem en Jordi Sánchez o la Carme Forcadell, que havien estat 
presidents de l’ANC, a la presó. Pesa, sí, però ens hauria de motivar 
a actuar amb més fermesa i contundència.

És més fàcil treballar des de l’ANC en una ciutat com Igualada. 
I en poblacions on no hi ha una majoria independentista, heu 
provat d’incidir-hi?

Ja es va fer en el seu moment, en barris diguem no massa 
independentistes d’Igualada, fa anys. Aquí estem molt acostumats 
a les zones de confort, és molt fàcil fer una manifestació a la plaça 
de l’Ajuntament, perquè tot són facilitats, però no ho és tant quan 
surts d’això. La prova és que en les últimes accions que nosaltres 
hem proposat, anant a zones no tan còmodes com els jutjats 
d’Igualada o a la caserna de la Guàrdia Civil, doncs a la gent li costa 
una mica més d’anar-hi...  Per què no fer una concentració, o un 
acte cultural o divulgatiu, a Vilanova, o a Montbui? No tot s’ha de 
fer a la plaça de l’Ajuntament o a l’Ateneu...

El primer que va fer el President Tarradellas, quan va visitar Igualada després de la restauració de la Generalitat, va ser saludar el 
capità de la Guardia Civil, davant la sorpresa de l’alcalde, jutge i regidors que l’esperaven. Ell sabia “qui manava”. Ara, quan venen els 
de la “Benemèrita”, tampoc compten amb les autoritats locals, que s’han d’afanyar a córrer per ser al lloc dels fets, si volen que “les 
vegin” els periodistes. Ningú no esperava aquestes actuacions durant la pandèmia. Els guàrdies han vingut de fora, com artistes d’una 
peli d’acció “a l’espanyola”. Metralletes, boines i ulleres de sol. I diuen que només per “fer registres”. Ni van tenir temps d’avisar el 
fiscal, que potser no “afina” i això que era una “macro-operació” amb moltes detencions. Alguns opinen que és per les crítiques de la 
sentència del major Trapero i la cúpula d’interior, però ves a saber. “Quina por” que es parli d’aixecaments armats amb soldats russos 
i de que Volkhov sigui el nom de l’operació policial. Un espectacle, que aquesta vegada no organitza Events, sinó que els ha tocat fer 
d’actors. Per a tots els afectats un calvari permanent. Una manera de tenir-nos “ocupats”.

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Espai patrocinat per:

“Si no som independents, és 
per culpa dels partits polítics”

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€

21.100€ 21.430€ 26.400€ 30.800€ 38.400 € 46.900€

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€

16.900€ 19.900€ 21.700€ 21.100 € 18.930€ 12.600€


