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caramels i amb pocs patges, però tot 
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Cels Burgès 
i Biel Rabell, 
guanyadors de 
l’Igual’Art
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El patge Faruk arribarà a Igualada el 28 de desembre, com cada any. Però aquest any la festa de Reis serà molt diferent.
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Castellolí ja té 
la propietat de 
l’antiga NII al 
pas pel poble
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L’EDITORIAL

Implicació en el Penedès
D imecres, les organitzacions empresarials 

de l’Anoia i de l’anomenat “Gran Penedès” 
(Alt i Baix Penedès i Garraf ) elaboraven 

un manifest conjunt inèdit des de la perspectiva 
geogràfica de les nostres contrades. Òbviament, 
té tot el sentit, donat que aquestes comarques es-
devenen la Vegueria Penedès, un territori nou, 
vigent segons la Llei i 
que actualment està en 
plena fase de participa-
ció del seu Pla Territo-
rial Parcial. 
Un document que ve a 
ser el “Poum” d’un ex-
tens territori que està 
ara mateix buscant els 
eixos d’encaix estratègic 
dins de Catalunya, i des 
de totes les vessants, 
econòmiques i socials. 
Un document que afectarà de ple a gairebé tota 
l’Anoia -inclosa la Conca d’Òdena- i que, de mo-
ment, té escassa repercussió a les xarxes socials o 
a l’opinió publicada de la nostra comarca...  Sem-
bla ben bé que no interessi. I això pot amagar una 
situació no volguda a mig i llarg termini.
Que les patronals del territori Penedès exposin 

en un manifest la necessitat de fer una “aposta 
valenta”, segons les seves pròpies paraules, per 
evitar que les nostres comarques continuïn per-
dent pes específic en l’economia global o que, 
pitjor, esdevinguin “territoris-dormitori”, com 
especifica el manifest, hauria d’obrir els ulls a les 
nostres autoritats, locals i comarcals. I també a la 

societat civil.
És cert que estem 
immersos també en 
la discussió, a voltes 
banal, del contin-
gut del Pla Director 
d’Activitats Econò-
miques de la Conca 
d’Òdena, però no po-
dem oblidar eines de  
rang superior, que 
més d’hora que tard, 
l’afectaran de ple.

Podríem trobar-nos en un capítol més d’aquesta 
sèrie tan habitual a l’Anoia de reaccionar tard i 
malament a assumptes que ens passen per davant 
i en els quals pesa més la desídia i l’oblit que les 
ganes i l’atenció... I després ens queixem de que 
ens passen els trens. 

Sembla ben bé que el Pla 
Territorial Parcial del Penedès 
no interessi. I això pot amagar 
una situació no volguda a mig i 

llarg termini.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pablo Hernández de Cos, gover-
nador del Banc d’Espanya, ha va-
lorat el projecte de pressupostos de 
l’estat en “una conjuntura marcada 
per una important destrucció de 
llocs de treball” dient que “seria 
més convenient que en lloc d’in-
crementar el sou dels treballadors 
públics, el govern espanyol valorés 
la possibilitat d’adoptar increments 
més focalitzats i d’acord amb crite-
ris objectius” i sobre els treballadors 
sanitaris. “Tots sabem que el salari 
dels funcionaris i les pensions es-
tan al debat social; no obstant, des 
d’una perspectiva tècnica i en un 
entorn d’escàs dinamisme les mesu-
res estan clarament esbiaixades a la 
baixa.”

Dolores Delgado, fiscal general 
de l’Estat, i Alejandro Luzón, fis-
cal en cap d’Anticorrupció, han 
explicat que “s’està investigant una 
fortuna oculta a l’illa de Jersey, de 
la que és beneficiari el monarca 
emèrit. A causa de l’aforament les 
actuacions es traslladen al TS i el 
fiscal s’incorporarà a l’equip de l’Alt 
Tribunal.”

Carmen Calvo, vicepresidenta del 
govern i ministre de presidència 
i relacions amb les Corts, ha im-
pulsat una Ordre Ministerial ano-
menada “Procedimient d’actuació 
contra la desinformació” i que té  
per principal objectiu “combatre 
las ‘fake news’ i campanyes de des-
informació que busquen desesta-
bilitzar les institucions o processos 
electorals”

José Luís Escrivà, ministre d’inclu-
sió, seguretat social i migracions, 
ha declarat “No és raonable que la 
Seguretat Social pagui els ajustos 
empresarials. Nosaltres acompa-
nyarem les empreses solvents”.

Xavier Vendrell, exconseller 
d’ERC, no surt gens ben parat en 

les escoltes fetes per la GC i es quei-
xa que els consellers del seu partit 
no li fan cas “amb tot el que he fet 
pel país i ara em toquen els collons”. 
El mateix passa amb David Madí, 
exCDC, que insulta i menysprea 
de manera grollera al president del 
PdeCat. Però com diu la fiscalia 
“s’ha d’investigar més perquè amb 
el que hi ha no es poden treure con-
clusions”

Alvaro de Orleans, fundador de la 
Fundació Zagatka, en la que fins ara 
hi havia com beneficiaris el rei emè-
rit i la resta de la família, ha modifi-
cat els seus estatuts revocant aquest 
beneficiaris i dient que “aquesta 
fundació ha estat creada amb l’únic 
fi de garantir una assistència finan-
cera en favor de la família del fun-
dador”.

Juan José Omella, cardenal i arque-
bisbe de Barcelona, va tirar enda-
vant l’acte de beatificació que tenia 
previst a la Sagrada Família on hi 
anaren sis-centes persones. Romà 
Casanovas, bisbe de Vic, va ajornar 
la que hi havia prevista a Manresa 
“donada la situació derivada de la 
pandèmia”.

El món respira 
més tranquil
Mai com aquesta vegada no havia viscut unes 
eleccions americanes tan amb l’ai al cor. Una 
pregunta concorrent a les tertúlies era com 
era possible que la meitat dels  americans vo-
tessin un personatge tan patètic com Trump. 
Ignorant, maleducat, prepotent, sovint rabiós, 
i tantes altres coses que en podríem dir. Possi-
blement hauríem anat de mal borràs. I quan 
dic això, em refereixo a una guerra real. Ha-
via tensat tant la corda que qualsevol espur-
na podia fer-la esclatar. Per això, quan es va 
saber que guanyava Joe Biden vàrem pensar 
que –tot i no ser cap joia- almenys no faria les 
astracanades del seu predecessor. 
L’actitud de Trump em va portar a la memò-
ria una noia nord-americana que va  matri-
cular-se a l’institut on jo treballava. Podria ser 
un paradigma de la manera de pensar d’una 
bona part de la societat dels EUA. Venia per 
fer una estada entre nosaltres un cop acabats 
els estudis d’ensenyament mitjà. En definitiva, 
un intercanvi com és habitual entre els estudi-
ants de diferents països. Ella era una persona 
profundament religiosa, d’una família molt 
tradicional, la típica conservadora de classe 
mitjana. Res a dir en aquest aspecte.
Però hi havia altres coses més sorprenents. Per 
exemple, no hi havia manera de fer-li entendre 
que Amèrica no són només els EUA, perquè 
al sud hi ha també els Estados Unidos Mexi-
canos, posem per cas. Per a ella, la resta de pa-
ïsos eren Central America o South America. 
Gens allunyat, doncs, del pensament de Do-
nald Trump i el seu “Make America great 
again”.  Que de fet no vol dir altra cosa que 
fer grans “només” els Estats Units.
Eren els anys de la guerra de l’Iraq, de Sad-
dam Hussein i les inexistents “armes de 
destrucció massiva”. Segons la noia, era una 
guerra justa, perquè primer els islamistes 
havien humiliat els Estats Units amb l’atac 
a les Torres Bessones i calia venjar-se. I en 
segon lloc perquè els Estats Units d’Amèri-
ca havien estat cridats a ser els sentinelles 
guardians de la llei i l’ordre en tot el món. 
Per complir aquesta missió podien interve-
nir en qualsevol lloc i actuar amb tots els 
mitjans al seu abast. Ni una paraula de con-
demna per la destrucció i la mort de  civils 
(“danys col·laterals” en deien).
Aquesta manera de pensar porta implícit 
un supremacisme escandalós, intolerable per a 
tothom que cregui en la igualtat de tots els ho-
mes, independentment de qualsevol altra con-
sideració. El tracte dispensat a negres, hispans 
i sobre tot als refugiats és simplement vergo-
nyós, impropi de qualsevol persona civilitzada. 
Separar els nens immigrants dels seus pares o 
disparar contra ciutadans (negres) indefensos 
és absolutament irracional, una mostra de la 
barbàrie a què pot portar una xenofòbia que 
no te aturador.
Caldrà veure com actua el nou president. Pot-
ser no n’hi ha per tirar les campanes al vol, però 
de moment el món ha respirat més tranquil.   

JOSEP M. CARRERAS
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Degut a tot el que estem patint 
s’ha pogut comprovar que la 
globalització té els seus incon-
venients.  Aquesta pandèmia 

ens ha fet tocar de pues a terra. Hem vist 
com no teníem a l’abast productes necessa-
ris per fer front a la convid-19 i depeníem 
de tercers països. Aquesta dependència pot 
augmentar amb una economia en franc de-
teriorament.  S’ha de fer tot el que 
estigui al nostre abast –amb el 
nostre comportament diari- per 
tal de minimitzar els seus efectes 
negatius. S’ha d’aconseguir tenir 
la màxima autonomia econòmi-
ca possible. La dependència no 
es bona en res i en conseqüència 
en l’economia tampoc.  
Potser pensem que comprant 
aquí o allà és més barat però, a 
l’hora de comprar, el preu que 
se’ns presenta a primera vista 
dels bens i serveis no ho és tot. 
Hi ha components del cost de 
la compra que no es reflectei-
xen directament en el preu dels 
productes, estan amagats, però els costos 
hi són. Quantes vegades anem a comprar 
a altres ciutats, sense tenir en compte el 
cost del desplaçament? Què farem si hem 
de canviar el producte? Qui ens farà un 
arranjament si fa falta? I la diferència de 
qualitat?... 
S’ha de posar en valor el comerç i els ser-
veis de proximitat. El comerç ens apropa els 
productes i serveis a casa. Ens imaginem 
què seria de nosaltres si no poguessin anar 

a comprar els aliments a prop de casa? Que 
en aquest temps de pandèmia no tingués-
sim obertes les botigues d’alimentació i 
d’altres, de casa nostra, necessàries per al 
dia a dia? Que ens haguéssim de desplaçar 
a altres localitats per fer les compres que 
habitualment necessitem? El comerç i els 
serveis propers són fonamentals. Se n’ha 
de prendre consciència. L’existència del co-

merç té la seva raó de ser en acostar el pro-
ducte al consumidor i això té un enorme 
valor.  S’ha de fomentar doncs el consum 
de proximitat tant de bens com de serveis.
Una cosa  hi afegiria. No sols s’ha de fo-
mentar el consum de proximitat, sinó que 
s’ha de tenir en compte l’origen dels pro-
ductes que comprem i la seva qualitat.  
Com més de prop siguin millor.  
I hi hem d’afegir dos aspectes també molt 
importants a tenir en compte:  fer que 

els comerços tinguin un aspecte atractiu, 
agradable i que l’amabilitat en el servei  hi 
estigui present. En definitiva, fer que la 
compra sigui quelcom més que vendre un 
producte. Ha de ser aquell lloc on trobem 
un tracte amable, un adequat assessora-
ment i per tan, un atractiu que ens inviti 
a repetir.
Quant a la indústria, la nova indústria 

-tal com es ve anomenant ara- també 
s’ha de potenciar. Ens hem de dotar 
del que faci falta per tal d’incentivar 
la seva ubicació a casa nostra.  Ben-
vingudes siguin les indústries foranes, 
però s’ha de fomentar la indústria lo-
cal. La indústria amb capital local és 
la més resistent a la deslocalització. 
La indústria crea més i millors llocs 
de treball. La marca IGUALADA ha 
de tornar a ser un referent industrial, 
no s’ha de permetre que s’acabi per-
dent aquest segell. S’hauria de crear 
un grup de treball local permanent en 
el temps,  un ens,  o com li vulgueu 
dir, on s’exposin i es treballin idees 
per rellançar aquesta marca. Tenim 

persones amb molta capacitat que podrien 
aportar la seva experiència i la seva visió 
de futur.
Podríem resumir la qüestió dient: comerç 
d’aquí amb espais atractius i amables, amb 
productes de proximitat de qualitat ben di-
ferenciats i a preus raonables;  serveis tam-
bé d’aquí, i sobretot, ens cal potenciar la 
indústria, fomentant especialment la cre-
ació de noves indústries amb capital local.
Ho necessitem.  
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Què et sembla que el toc de queda s’allargui 
15 dies més?

 Bé 70,2%  Malament 29,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN ENRICH LEAL
Economista
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SOS 
CENTRES D’ESTÈTICA: 
Els centres d’estètica ens 
sentim menystinguts i 
oblidats
Sílvia Giralt, Directora i gerent del 
centre d’estètica Sílvia Giralt 

Les xifres del sector de l’estètica pro-
fessional parlen per si soles: Tres mil 
centres a tot Catalunya tancats, més 
de deu mil professionals sense feina, 
pèrdues econòmiques milionàries... 
Tot això per un índex de contagi del 
0,03%.  Des de fa tres setmanes, els 
centres d’estètica de Catalunya no po-
dem obrir, una decisió que ens sembla 
totalment desmesurada perquè, en 
canvi, no afecta altres col·lectius que 
també treballen en contacte directe 
amb les persones, con les perruqueri-
es, les clíniques dentals, centres de fi-
sioteràpia, etc. Un greuge comparatiu 
que no entenem, perquè no se’ns ha 
donat cap explicació. Pitjor encara, 
avui hem sabut que haurem de seguir 
amb els negocis tancats dues setmanes 
més i no ens han donat encara cap data 
de reobertura per poder reorganitzar 
les agendes.
Sí, les xifres parlen, però les xifres són 
fredes i el que no diuen és l’impacte 
que aquestes mesures tenen sobre les 
nostres vides i la de les nostres famí-
lies. Som un col·lectiu format sobretot 
per dones empresàries totalment en-
tregades a la nostra activitat. Un col-
lectiu que donem feina a professionals, 
també dones en la seva majoria, que 
per segona vegada en pocs mesos, hem 
hagut d’enviar a casa amb un ERTO. 
Un sector que malgrat el tancament 
dels nostres centres hem de fer front 
als rebuts i les despeses que setmana 

rere setmana van caient. Després del 
primer tancament, vam fer una gran 
inversió econòmica en aparells desin-
fectants, per tal de poder reobrir amb 
més seguretat, tot i que la desinfecció 
i els materials d’un sol ús han format 
sempre part de la nostra activitat.
Però no només això. El tancament dels 
nostres centres està provocant intru-
sisme de persones que ofereixen els 
seus serveis a domicili, sense cap tipus 
de control, cosa que és una competèn-
cia deslleial i il·lícita i que suposa una 
amenaça per a la salut pública.
El sector de l’estètica professional és un 
servei que aporta valor i cobreix ne-
cessitats fonamentals d’higiene, salut i 
benestar. Vivim amb molta incertesa i 
preocupació aquesta situació. Ens sen-
tim menystingudes i oblidades, mal-
grat els ajuts que l’administració ens ha 
promès i que, en la majoria de casos, 
no cobreixen ni de lluny les pèrdues 
que hem tingut i que estem tenint. 
Molt més que ajuts de l’administració 
per les pèrdues que estem tenint, el 
que volem és poder obrir per continu-
ar amb la nostra feina i amb la nostra 
vida professional. Des d’aquí, demano 
que es busquin solucions per no veu-
re’ns abocades a tancar definitivament 
els nostres negocis.

FUTUR I EMPRESA. SÍ, 
PERÒ QUINS?
Joan Mateu Besançon, membre 
de Salvem Can Titó 

La setmana passada es va fer públic un 
nou manifest titulat “Volem futur, vo-
lem empresa” que defensa el que en di-
uen “sòl industrial de gran format” com 
a solució a la crisi econòmica que patim 
aquí i arreu. El manifest és nou però els 
arguments són els mateixos que hem 

sentit moltes vegades. L’autoria del ma-
nifest és de la CUMA (Comissió d’Ur-
banisme i Mobilitat de l’Anoia) i això, 
que pot semblar una novetat, tampoc 
ho és, perquè aquesta comissió depèn 
de la Unió Empresarial de l’Anoia i està 
formada per moltes de les entitats de la 
nova Aliança per la Conca, que fa poc 
va fer un acte per insistir en els matei-
xos arguments poligoners (arguments 
que repetien els de la UEA, idèntics als 
de la Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena). Resumint: més o 
menys els mateixos diuen exactament 
el mateix.
Abans de continuar, cal dir que la 
CUMA ha fet una bona feina amb el 
seu “Llibre Blanc d’Infraestructures i 
Mobilitat de l’Anoia”, presentat fa poc 
al Fòrum de la UEA, que també cal elo-
giar pel seu interès i la qualitat de les 
intervencions.
Tot i així, sorprèn que aquest Llibre 
Blanc parli molt de mobilitat donant 
un munt de dades que demostren les 
mancances de la comarca (tren, trans-
port públic...) i, en canvi, quan tracta 
del sòl industrial digui que cal oferir 
grans parcel·les per cobrir una neces-
sitat que no justifica amb cap dada: ens 
ho hem de creure i prou.
Com és lògic, el gran argument dels 
poligoners és que cal fer alguna cosa 
contra l’atur, una idea amb la qual tots 
estem d’acord. Però segons la CUMA, 
“el que abans només era una opció ara 
és l’única sortida: atraure empreses 
grans.” Ara bé, actualment a Europa es 
construeixen poquíssimes grans fàbri-
ques i, per tant, quan parlem de grans 
extensions industrials estem parlant de 
logística.
Aquí voldria remarcar que en la seva 
intervenció al Fòrum de la UEA, un ex-
pert com és Pere Macias va dir: “El ter-
ritori de l’Anoia és massa valuós perquè 

la logística el consumeixi. La logística 
consumeix massa territori. Jo no apos-
taria per la logística.” Les empreses lo-
gístiques necessiten naus que ocupen 
grans extensions de terreny. A més, 
la logística és un sector on la robotit-
zació avança molt i per això la relació 
de llocs de treball per espai ocupat és 
cada cop més baixa. L’empresa Doga 
ha obert fa poc a Castellolí un centre 
logístic de 5.200 metres quadrats on 
treballen una vintena de persones. Al 
centre logístic d’Abacus a Vilanova, 
d’uns 25.000 metres quadrats, n’hi tre-
ballen un centenar. En tots dos casos 
la proporció és d’uns 250 metres qua-
drats per treballador. Certament, la lo-
gística ocupa molt pels llocs de treball 
que crea.
Un altra cosa: en aquestes naus lo-
gístiques, la gran majoria de llocs de 
treball són de baixa qualificació. Per 
tant, sembla que l’ocupació de qualitat 
que reclama el nou manifest no vindrà 
d’aquí. És més, el sector de la logística 
està vivint una devaluació salarial i, si 
es fes realitat el somni d’alguns poligo-
ners i vingués a instal·lar-se a la conca 
d’Òdena un gegant com Amazon, la 
baixada de sous s’accentuaria, que és 
el que passa a les zones on s’estableix 
aquesta empresa.
En definitiva, és evident que cal fer al-
guna cosa –més ben dit, moltes coses– 
per resoldre el problema de l’atur, però 
el “sòl industrial de gran format” potser 
no és una solució tan bona com alguns 
creuen i ens volen fer creure. En comp-
tes d’incentivar la vinguda d’empreses 
que crearien alguns llocs de treball però 
ens perjudicarien a tots, valdria més 
que els captadors d’inversions apuntes-
sin cap a altres sectors amb necessitats 
de sòl més modestes que permetessin 
omplir parcel·les buides o reutilitzar 
terrenys industrials abandonats.
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Quan condueixis,  aparca el mòbil.

No pots viure sense el carregador del teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquest pot ser el teu proper carregador.



“Quousque tàndem abu-
tere, Catilina, patientia 
nostra?” Fins quan abusa-
ràs, Catilina, de la nostra 

paciència?  li va dir Cicerò a Ca-
tilina al Senat de l’antiga Roma, 
tot denunciant-lo per conspirar 

per fer-se amb el poder absolut. El conjunt de 
cartes de Marc Tuli Ciceró en contra del senador 
Catalina, que havia intentat assassinar-lo, porten 
el nom de Catilinàries i són un recull de greuges 
comesos per Catilina per beneficiar-se, violant 
les lleis de Roma.
“Quins temps, quins costums” es lamenta Ciceró 
posant al descobert les catilinades comeses pel 
corrupte senador. Però contra allò que ens po-
díem pensar que les catilinàries i les corrupteles 
havien quedat com a coses de l’imperi romà, ens 
adonem que avui les coses són encara pitjor que 
la corrupta Roma imperial.
I no hem d’anar gaire lluny per trobar compor-
taments indignes o constatar que hi ha persones 
que han arribat a un càrrec sense tenir la capaci-
tat suficient. Fa tres anys els ciutadans de Cata-
lunya vàrem demostrar una gran capacitat orga-
nitzativa i de voluntat de tirar endavant el nostre 
projecte com varen ser els dies 1 i 3 d’octubre del 
2017. Ara fa poc més d’un any, vàrem tallar la 
frontera durant gairebé dos dies, sense mirar si 
el de costat era dels uns o dels altres. 
Els polítics, els nostres polítics, ens prometien la 
República Catalana, però avui no són capaços de 
gestionar els ajuts als autònoms, ni de posar-se 
d’acord amb l’obligació o no del teletreball ni de 
quan es podran obrir els teatres. Ni saben man-
tenir-se units sota les mateixes sigles.

A Espanya les coses són encara pitjors. Els aturats 
no cobren des de juliol i els nous aturats ni tan 
sols poden gestionar els seus papers. La famosa 
renda garantida és poc més que una promesa que 
no ha arribat encara ni a la centèsima part dels 
que hi tenen dret. En el projecte de pressupostos 
generals de l’estat, creix exponencialment la par-
tida de despesa militar, quan el que es necessita 
actualment és personal sanitari i fons per man-
tenir la economia del país. I la cirereta: la minis-
tra d’Exteriors anomena al president electe dels 
Estats Units, Joe Biden, com a Bin Laden. I és la 
ministra d’Exteriors!
Ara bé, el que s’emporta la palma en corrupteles 
és l’emérito. Com abans li apareixien amants i fills 
il·legítims per tot arreu, ara li apareixen comptes 
amagats amb desenes de milions. Altra cosa no, 
però productiu en robar, enganyar i abusar, n’ha 
estat molt.
Quan dintre de cent anys els historiadors analit-
zin aquesta etapa tan negra de la història de la 
pell de brau, potser diran com Ciceró: O tempo-
ra, o mores. O potser diran que som una societat 
d’enzes que coneixent què passa i saber què cal 
fer, no som capaços de fer-ho perquè els partits 
van a la seva i passen de nosaltres. 
Quins temps, quins costums! 

Els polítics, els nostres polítics, ens 
prometien la República Catalana, 

però avui no són capaços de gestionar 
els ajuts als autònoms

EVA PEDRAZA
Regidora de Poble Actiu - CUP a l’Ajuntament d’Igualada

O tempora. O mores Filibusterisme, politiqueta i corrupteles

L’ascensor que enllaça el Parc de Valladaura, del 
barri de Fàtima, amb el Parc de Vallbona, al barri 
dels Set Camins, es troba sense funcionar des de 
fa un temps i tal com reclamen les pintades que 
s’hi han fet, seria necessari posar-hi remei. Molts 
igualadins el fan servir.

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

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

Escric aquests pocs parà-
grafs amb una doble inten-
ció: treure la pols a aquests 
conceptes del títol i ajudar 

a situar-nos al mapa de la política 
igualadina.
Vull començar amb la definició de 
Filibusterisme: és una tècnica d’obs-

truccionisme parlamentari o d’interpretació interes-
sada dels reglaments per tal que afavoreixin una de les 
parts o s’ajorni una decisió al màxim.
Recentment, el regidor de govern Miquel Vives acusa-
va “un partit de l’oposició”(ja us ho avanço, es referia a 
Poble Actiu- CUP) de fer filibusterisme i politiqueta a 
la comissió que ha de fer endreça a la situació irregular 
del servei d’aigua a Igualada. Es tracta d’una comissió, 
a la pràctica liderada pel govern i els serveis jurídics 
de l’Ajuntament, i participada per representants de la 
ciutadania i partits a l’oposició, i que ha estat trufada 
d’irregularitats, recordem algunes:
- Es va retorçar la interpretació de la normativa per 
impedir que les entitats Aigua és vida, PAH i CCOO 
formessin part de la comissió. Dèiem filibusterisme?, 
això són dues tasses de filibusterisme!
- Contractacions durant i abans de la constitució de 
la comissió a assessors vinculats a l’empresa que actu-
alment presta el servei per tal que redactin com ha de 
ser el futur servei a Igualada.
Algú s’aventura a esbrinar què diran i a quina part afa-
voriran?, dues tasses més!
- No s’ha aportat cap document d’importància per de-
batre tot esperant que el temps de la comissió (6 me-
sos) s’exhaurís deliberadament. Dues tasses més!
- Feina feta pels assessors, als quals no hem tingut 
l’honor de conèixer, també mentre la comissió no 
existeix. Tot i que la comissió va arrencar el gener del 
2020, els assessors externs estan treballant des del juny 
del 2019. On és la feina que han fet? Sincerament, n’he 
begut tant de filibusterisme amb denominació d’ori-
gen convergent i neoliberal a aquesta comissió, que 
pateixo un empatx dels grossos.
En tot cas vull ajudar el regidor a definir què volia dir 
quan acusava de filibuster “un partit de l’oposició”: “el 
govern va fer aquesta comissió amb l’objectiu de le-

gitimar la privatització de l’aigua i ara estan aflorant 
les queixes veïnals i de l’oposició. Com que volem fer 
el que ens doni la gana, l’hem tancada abans d’hora 
perquè ningú ens destorbi”
No transpira gaire sentit democràtic i participatiu oi?
Però continuem amb el segon concepte: politiqueta. 
Definició: La politiqueta és la política fàcil que busca 
el titular i evita afrontar els problemes de fons.
NO voldria ser redundant, però respondre a les quei-
xes que hem plantejat sobre les irregularitats comeses 
a la comissió de l’aigua dient filibuster a qui fa les quei-
xes sense entrar en la qüestió de fons, ÉS la definició 
de politiqueta.
I per últim, aquest altre concepte malauradament 
massa comú: corrupció política. 
Definició: és el conjunt d’actituds i activitats amb les 
quals una persona transgredeix compromisos adqui-
rits amb altres persones, utilitzant la confiança i els 
privilegis atorgats per aquests acords presos, amb l’ob-
jectiu d’obtenir un benefici aliè al bé comú .
Què creu vostè, lector/a?, els assessors vinculats a AG-
BAR redactant quin serà el millor model per Igualada 
i treballant fora del control de la comissió, es posici-
onaran a favor de quin model, públic o privat?, segur 
que li ha vingut una resposta ràpidament al cap, tot i 
que segons el regidor Vives sóc jo, estimat/da lector/a, 
que intoxico la seva ment.
Quin és l’interès d’aquest govern en afavorir la priva-
tització?
Personalment i també com a partit ho diem ben clar, 
nosaltres volem gestió pública, i crec que en democrà-
cia tots els partits han de dir honestament quines són 
les seves intencions.
Seria un bon exercici de transparència pel govern 
convergent admetre que treballen de manera inequí-
voca per privatitzar el servei. Els demano que deixin 
estar els menyspreus, ocultacions i paternalismes vers 
els adversaris polítics i la ciutadania. El temps és or, i 
si hi ha alguna intenció de valorar seriosament la pos-
sibilitat de la gestió pública, cal un estudi de la seva vi-
abilitat. Mentre aquest estudi no es faci, una comissió 
de cartró pedra on ja està tot decidit, és només atrezzo 
per disfressar el filibusterisme, la politiqueta i les ga-
nes de privatitzar del govern Igualadí. 
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Premsa Comarcal

❱ La iniciativa evita la judicialització i afavoreix l’acord en el termini màxim d’un mes

 La Generalitat 
aprova un decret 
llei que reparteix els 
costos entre arrenda-
dors i arrendataris

 L’objectiu de la 
norma és evitar el 
tancament d’empre-
ses i la destrucció de 
llocs de treball

Redacció
Els arrendataris de lo-

cals comercials tancats o 
amb l’ús limitat per les me-
sures contra la COVID-19 
podran renegociar el preu 
dels lloguers. El Consell 
Executiu ha aprovat un 
decret llei que faculta els 
titulars dels negocis per ini-
ciar una negociació amb els 
propietaris dels immobles 
per establir, de mutu acord, 
una rebaixa de l’import de 
la mensualitat.

Rebaixa deL 50 % en 
eLs estabLiments 
tancats

En cas que l’acord entre 
les parts sigui impossible, la 
nova norma fixa que l’im-
port del lloguer dels negocis 
tancats per les mesures sa-
nitàries quedarà automà-
ticament rebaixat al 50 %, 
a comptar des del dia que 
el llogater hagi notificat la 
voluntat de negociar. Amb 
les restriccions en vigor 
actualment, aquesta mesu-
ra afecta bars, restaurants, 
gimnasos, centres d’estèti-
ca, bingos, casinos, sales de 
joc i ludoteques.

Reducció deL pReu 
en eLs negocis en 
funcionament paR-
ciaL

En relació amb les acti-
vitats parcialment restringi-
des, si no hi ha acord per la 
revisió temporal del lloguer, 
la rebaixa de la quota tam-

bé serà del 50 % de la part 
desaprofitada. És a dir, que 
si un negoci té l’aforament 
limitat a la meitat, el titular 
haurà de pagar la totalitat 
del lloguer de la meitat de 
la qual sí que en pot treu-
re rendiment, però només 
pagarà el 50 % de la part 
restringida per les mesures 
sanitàries contra la pandè-
mia. En aquest exemple, el 
preu resultant de l’aplica-
ció d’aquesta norma seria 
el del 75 % del cost habitu-
al. Aquest càlcul es podrà 
fer, fonamentalment, a 
partir de la limitació dels 
aforaments i dels horaris 
d’atenció al públic. Segons 
les restriccions actuals, 
entre els negocis amb 
l’aforament o els horaris 

parcialment afectats per les 
restriccions hi ha teatres, 
comerços, botigues de 24 
hores i hotels.

excLusió deLs pRo-
ductes peR enduR 
i de L’enviament a 
domiciLi

Als efectes d’aquesta 
norma, la venda de produc-
te per endur i l’enviament 
a domicili no es tenen en 
compte. Per exemple, si 
aquest és l’únic servei que 
pot oferir un restaurant, el 
decret llei considera que el 
negoci està tancat i que la 
reducció de la quota del 
lloguer ha de ser igualment 
del 50 %.

Els acords previs a 

l’aprovació d’aquest decret 
llei són revisables d’acord 
amb la nova norma, que 
serà vàlida a partir de la 
publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC).

una fóRmuLa Ràpi-
da peR a una situa-
ció d’emeRgència

El decret llei formula 
un mecanisme ràpid i efi-
caç per evitar que el cost 
de la pandèmia recaigui 
exclusivament sobre una 
de les parts del contracte 
d’arrendament. Afavoreix 
el pacte entre arrendador i 
arrendatari, però impedeix 
que la negociació dilati 
la rebaixa de les quotes. 
És per això que, si no hi 
ha acord entre les parts, 
l’aplicació subsidiària dels 
percentatges previstos per 
llei garanteix una reducció 
àgil de les mensualitats. La 
celeritat del mecanisme és 
un factor clau per evitar 
el tancament d’empreses 
i la destrucció de llocs de 
treball. En aquest sentit, la 
norma evita la judicialitza-
ció massiva de la rebaixa 
dels lloguers, amb uns ca-
sos que contribuirien a la 
congestió dels tribunals, 
amb unes sentències que 

arribarien, amb tota pro-
babilitat, quan els negocis 
ja haguessin abaixat la 
persiana.

Rebus  
sic stantibus

Aquesta regulació es 
fonamenta en els dos prin-
cipis jurídics bàsics de 
qualsevol contracte. D’una 
banda, la llei ha de protegir 
el pacta sunt servanda. La 
interpretació col·loquial 
d’aquesta premissa legal 
és que les regles del joc no 
es poden canviar a mig par-
tit. No obstant això, si un 
fet extraordinari, imprevi-
sible i sobrevingut altera 
l’equilibri del contracte, la 
part que n’ha d’assumir els 
costos pot apel·lar al rebus 
sic stantibus per reclamar 
una modificació dels ter-
mes de l’acord, degut a una 
conjuntura com, per exem-
ple, l’actual crisi sanitària, 
social i econòmica que ha 
provocat la pandèmia del 
coronavirus.

competència 
excLusiva en dRet 
civiL

El Govern ha impulsat 
aquest decret llei en virtut 
de la competència exclusi-
va de la Generalitat en dret 
civil. A Catalunya, només 
s’aplica el dret civil espa-
nyol subsidiàriament; és a 
dir, en els casos que no es-
tan previstos ni resolts pel 
Codi civil de Catalunya ni 
en cap altra llei aprovada 
pel Parlament de Cata-
lunya. Totes les lleis de 
l’àmbit del dret civil han 
estat aprovades a partir 
de les propostes fetes per 
la Comissió de Codifica-
ció, que està formada per 
experts juristes, com ara 
acadèmics, notaris, regis-
tradors i advocats de reco-
negut prestigi. La presiden-
ta d’aquest òrgan col·legiat 
i paritari és la consellera de 
Justícia i el vicepresident 
n’és el director general de 
Dret i d’Entitats Jurídi-
ques.

Els negocis tancats per la COVID-19  
podran pagar la meitat del lloguer  
mentre durin les mesures sanitàries
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Faruk arribarà, segur,
el 28 de desembre, 

però tot serà diferent.

Mor en accident de 
trànsit l’exalcalde 
de Pujalt i expre-
sident del Consell 
Comarcal, 
Antoni de Solà

La Festa de Reis, pendent del Procicat, serà sense 
caramels, poquíssims patges i a distància

Igualada

No hi haurà rebuda de 
Faruk a les Comes, el 

lliurament de les cartes 
serà en diferents punts 
de la ciutat, i la Caval-

cada, des del balcó

REDACCIÓ / LA VEU 

L a situació a l’Hospital 
Universitari d’Igualada 
segueix estable respec-

te al número d’ingressats amb 
coronavirus. Des de fa entre 
dues i tres setmanes que les 
xifres es mouen al voltant dels 
35 ingressats per coronavirus 
al centre igualadí. Això supo-
so que, aproximadament, 1 de 
cada 5 llits està ocupat per una 
persona amb coronavirus, uns 
percentatges que de moment 
no semblen alarmants.
On sí que hi ha una alta ocu-
pació d’ingressats per covid és 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a matinada de dijous 
ha mort en accident 
de trànsit l’exalcalde 

de Pujalt, Antoni de Solà i 
Pereta. L’accident va succeir a 
la carretera C-1412, a l’altura 
de Copons per causes que es 
desconeixen, segons han in-
dicat els Mossos d’Esquadra. 
Pel que sembla, el cotxe hau-
ria sortit de la via en una zona 
sense aparent perill, i hauria 
caigut a la riera. Tenia 64 anys 
d’edat.

L’alcalde amb més anys
en el càrrec a l’Anoia
De Solà va ser alcalde de Pu-
jalt de 1983 a 2019, esdevenint 
el seu primer representant du-
rant 36 anys -l’alcalde que ha 
estat més temps sense inter-
rupció a l’Anoia- i va ser tota 
una referència política a la 
comarca, com a primer presi-
dent del Consell Comarcal de 
l’Anoia, de 1991 a 1995, i com 
a president de l’Ateneu Iguala-
dí, de 1995 al 2002. Va ser mi-
litant de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC), i 
posteriorment es va presentar 
a les eleccions municipals com 
a Junts per Catalunya, les últi-
mes el 2019. Malgrat guanyar 
a les últimes eleccions, va ce-
dir el càrrec a Pere Massana, 
d’ERC.
En el camp professional, s’ha-
via dedicat a la pagesia seguint 
la tradició familiar, i, poste-
riorment, va fundar l’allotja-
ment rural de “Cal Senyoret” 
-renom familiar de casa seva 
a Pujalt-, un dels més cone-
guts i apreciats de l’Alta Anoia. 
Va ser també el president del 
Consorci de Promoció Turís-
tica de l’Alta Anoia.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D e mica en mica es 
van coneixent més 
detalls de com serà 

la Festa de Reis d’aquest any. 
De fet, la Comissió de Reis hi 
treballa des de fa moltes set-
manes, elaborant diverses ide-
es i propostes que ha posat en 
coneixement de l’Ajuntament, 
i que ara estan pendents d’una 
reunió amb el Procicat per tal 
que sigui validada la definiti-
va. 
La reunió ja s’havia d’haver 
produït la setmana passada, 
però finalment es va ajornar. 
És qüestió de molt poc temps 
que es conegui la resposta 
d’aquest organisme de Protec-
ció Civil, que els últims dies 
ja ha mantingut reunions en 
altres municipis del país per 
ultimar els detalls, sobretot de 
les Cavalcades del 5 de gener. 
Com tots els igualadins ja sa-
bem, la situació aquí és molt 
diferent i peculiar, i l’orga-
nització, conseqüentment, és 
molt complexa.

Els detalls de la festa
Fonts de la Comissió han ex-
plicat a La Veu alguns dels 

La UCI de l’Hospital, 
amb la majoria 
d’ingressats per covid

la Unitat de Cures Intensives, 
on aquest dimarts hi havia 8 
persones ingressades amb co-
vid d’un total de 12 llits dispo-
nibles, un 66% del total. S’ha 
de tenir en compte, expliquen 
des de l’Hospital, que la capa-
citat de llits d’UCI canvia en 
funció de les necessitats, ja 
que hi ha un nombre de llits fi-
xos de crítics i capacitat d’am-
pliació de semicrítics flexible.
Pel que fa al número de morts 
per coronavirus, en la darre-
ra setmana se n’han registrat 
tres i la xifra ja arriba a les 141 
defuncions a l’hospital des de 
l’inici de la pandèmia.

detalls de com ser la festa 
d’aquest any, sempre que el 
Procicat l’autoritzi, i, òbvia-
ment, que no sorgeixi cap im-
pediment més relacionat amb 
la covid-19 en les properes 
setmanes.

Arribada del Patge Faruk, 
cartes i missatges per la 
ràdio
El 28 de desembre, com cada 

any, arribarà el Patge Faruk. 
En aquesta ocasió, però, no hi 
haurà concentració a les Co-
mes per a la rebuda, per evi-
tar aglomeracions. En canvi, 
Faruk, amb la seva comitiva, 
farà el seu recorregut d’arriba-
da a la ciutat en Jeep molt més 
llarg de l’habitual, per a que 
els infants el puguin saludar 
des dels balcons en diferents 
punts de la ciutat.
El primer dia de l’any, tampoc 
hi haurà l’habitual cua per al 
lliurament de les cartes. La 
previsió de la Comissió és que 
el Patge Faruk -varis d’ells-
es distribueixi per diferents 
punts de la ciutat, dins d’una 
carpa a l’aire lliure, i que els 
nens dipositin la carta en una 
bústia situada a distància de 
seguretat. Si això no fos pos-
sible, es distribuirien només 
bústies en diferents punts del 
municipi. Evidentment, pat-
ges i Faruk portaran mascare-
tes, dissenyades especialment 
per l’ocasió.

Els missatges per Ràdio Igua-
lada es faran com és habitual, 
i possiblement algun dia més.

La Cavalcada, des del balcó
La cavalcada dels Reis d’Ori-
ent 2021 no tindrà res a veure 
amb les anteriors. En princi-
pi, les carrosses, amb els Reis 
però sense patges, sortiran i 
s’efectuarà el recorregut, amb 
pocs Jeeps i poquíssims pat-
ges al carrer o als vehicles. No 
hi haurà caramels, ni reparti-
ment de paquets a les cases. És 
possible que la cavalcada -que 
anirà més ràpid- sigui més 
llarga de recorregut per poder 
així arribar a més punts de la 
ciutat, de manera que quanta 
més gent millor pugui saludar 
a Ses Majestats des dels bal-
cons.
Des de la Comissió expliquen 
que “volem mantenir l’esperit 
de la Festa de Reis, i estem de-
dicant tots els esforços possi-
bles, però farem allò que ens 
deixin fer”. 

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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En l’apartat de restau-
ració ara es podran 

fer comandes directes 
i també s’ofereix el de 

moda online

El regidor de Comerç, Jordi Marcé,  amb un representant del Gremi d’Hostaleria de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a plataforma Conca 
Comerç, que es va po-
sar en marxa el juny de 

2020 , fa un pas més i impul-
sa els serveis online. La nova 
oferta es tracta que es pugui 
reservar taula o fer comandes 
per internet als bars i restau-
rants adherits a través d’un 
únic portal. A més d’aquest 
servei, i en la mateixa línia, 
el web ofereix una secció de 
moda online. D’aquesta mane-
ra, l’espai virtual es va adaptant 
a les noves necessitats creades 
per l’actual situació de crisi sa-
nitària i dóna la possibilitat als 
establiments d’introduir-se al 
procés de digitalització. 
En l’apartat de restauració es 
podien consultar els bars i res-
taurants de la Conca d’Òdena i 
els que oferien menjar per em-
portar o lliurar a domicili. Ara 
a més es podrà  fer la comanda 
online des de la mateixa plata-
forma i més endavant, quan es 
pugui tornar als establiments 
de restauració, reservar taula. 
És una nova eina que facilitarà 
l’accés dels usuaris i usuàries i 
que suposarà una ajuda i pro-
moció pel sector de la restau-
ració en uns moments difícils 
de crisi sanitària.
En la mateixa línia funciona la 
secció de moda online. Aquí 
els i les usuàries poden trobar 
una sèrie de botigues d’Iguala-
da i de la Conca que ofereixen 
la possibilitat de fer la compra 
de peces de roba per internet.
A més d’aquests apartats, a la 
plataforma se’n poden trobar 
molts d’altres que ofereixen 

La plataforma Conca Comerç creix 
i amplia els serveis online

Comunicat de les 
acadèmies d’idiomes i 
centres de formació  
REDACCIÓ / LA VEU 

L es acadèmies privades 
de llengües, escoles  i 
centres de formació 

d’arreu de Catalunya han ela-
borat un comunicat, al que ja 
ha donat suport la Unió Em-
presarial de l’Anoia, en el que 
reclamen a les autoritats sani-
tàries que reconsiderin les de-
cisions adoptades el passat 29 
d’octubre i que les obligaven a 
tancar, com a mesures de con-
tenció del brot epidèmic de la 
Covid-19. 
El comunicat ha estat signat 
per 111 escoles, entre elles, pel 
que fa a l’Anoia:
Igualada
New York Institute, English 
Centre, English & Tea, Eng 
Igualada, People, OhLaLan-
guages, Helen Doron En-
glish, Kingdom Language 
School, Advance English, 
Ceina, Aula42, Tales  Cen-
tre Reforç-Pedagogia, Tà-
gores, Escola Arts Marcials 
GUI Taekondo, Decroly, Ano-
ia Club Gimnàstic.
Sta. Margarida Montbui
Montlingua
Vilanova del Camí
English Corner
Estímuls
Calaf
English Times
Centre d’Estudis It’s English
Capellades
New Trends 
Escola d’Anglès 
La Pobla de Claramunt
Studyum
Òdena
Escola de Teatre Musical
Els centres apunten les se-
güents raons per a tornar a 
obrir:
• La necessitat dels serveis que 
els nostres centres formatius 
presten a molts infants per 
poder complementar el treball 
que es fa a les escoles, tenint 
en compte que aquests centres 
educatius segueixen oberts.
• Que les mesures sanitàri-
es que s’aplicaven als nostres 
centres formatius abans de 
l’entrada en vigor de la Reso-
lució eren rigoroses i estrictes.
• La suspensió de l’activitat 
dels nostres centres formatius 
representa un greuge i una ab-
soluta incongruència amb el 
manteniment de l’activitat de 
les Escoles Oficials d’Idiomes 
que, desenvolupant la mateixa 
activitat amb un nombre molt 
superior d’alumnes per aula, 

facilitats, avantatges i como-
ditats als usuaris com; una 
relació de botigues de diver-
sos sectors amb la possibili-
tat de contactar directament 
amb ells via WhatsApp, fent 
una trobada telemàtica, un 
xat, etc., promocions de di-
versos productes, informació 
dels esdeveniments que creen 
els comerços, propostes d’oci 
i cultura que s’organitzen en 
els municipis de la Conca, 
consulta i compra d’entrades 
de les projeccions de cinema, 
i altres serveis complemen-
taris de què es disposa en els 
entorns comercials com pàr-
quings, parcs infantils...

Un nou portal nascut 
per combatre els efectes 
de la pandèmia
El web www.concacomerç.
cat va néixer amb l’objectiu de 
construir una oferta comercial 
sòlida i diversa en la qual, par-
tint de l’actual crisi sanitària i 
econòmica, el comerciant té 
una porta d’accés a la digita-
lització del seu comerç en un 
moment en què es fa absoluta-
ment necessari que els establi-
ments presencials avancin en 
la seva digitalització i posicio-
nament a Internet. Així, d’una 
banda el comerciant pot do-
nar visibilitat i promocionar el 
seu negoci i de l’altra, la ciu-
tadania, permet tenir a l’abast 

tot allò que pugui buscar. 
Concacomerc.cat forma part 
del projecte de reactivació 
del comerç i sector de la res-
tauració, promogut des de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) i dels 7 
ajuntaments que la integren, 
amb el suport del Consorci 
del Comerç Artesania i Moda- 
CCAM. En aquest també hi 
col·laboren les organitzacions 
Igualada Comerç, Associació 
de Botiguers del Mercat de 
la Masuca d’Igualada, Nou 
Centre d’Igualada, Vilanova 
Comerç, Montbui Comerç, 
Comerç Òdena i el Gremi de 
Restauració i Hostaleria. 
La MICOD ha posat en marxa 
des del primer moment que 
es va decretar l’estat d’alarma 
un Pla de Reactivació del Co-
merç i la Restauració, amb un 
conjunt de mesures de les que 
destaca la línia de subvencions 
directes de un milió d’euros a 
subvencions directes als co-
merços i activitats d’hostaleria 
i restauració de la Conca d’ 
Òdena. 
A més, s’ha portat a terme 
diverses campanyes per pro-
moure i donar suport al co-
merç de proximitat, com la del 
“Estem per tu” i “Jo compro a 
casa”, o als bars i restaurants, 
“En tenim ganes” i la del “Vens 
o Vinc”, per incentivar l’oferta 
de menjar per emportar o lliu-
rar a casa. També s’han rea-
litzat accions de formació en 
línia gratuïta adreçada als co-
merciants i restaurants en les 
que s’ha tractat temes com els 
nous models de comerç i les 
eines digitals.

poden mantenir la seva activi-
tat presencial.
• Aquestes mesures posen en 
risc la viabilitat i la possibili-
tat de supervivència de moltes 
empreses del sector que no 
podran fer front a l’impac-
te d’aquesta nova suspensió 
de l’activitat i que per tant, es 
veuran abocades al tancament 
definitiu.
• La incidència que aques-
tes mesures poden tenir, i 
estan tenint, en l’aparició i 
increment de l’economia sub-
mergida en el sector, ja que 
la demanda i la necessitat 
segueixen existint, i la prohi-
bició de la realització de les 
classes presencials en els cen-
tres fa que els usuaris busquin 
alternatives fora de qualsevol 
mena de control, també fora 
de control sanitari.

Els centres demanen 
mesures coherents i que 
no provoquin  greuges 
Per als centres que signen el 
comunicat “tothom hem d’es-
tar i estem compromesos amb 
la lluita contra els efectes del 
brot epidèmic de la Covid-19, 
compartint que aquest objec-
tiu ha de ser absolutament 
prioritari per al conjunt de la 
ciutadania, les institucions i 
els responsables sanitaris, re-
clamem amb contundència 
que aquestes mesures siguin 
coherents i no provoquin 
greuges entre escoles o aca-
dèmies privades i centres que 
desenvolupen formació ex-
traescolar reglada o escoles 
oficials d’idiomes que posen 
innecessàriament en perill, 
no només la pervivència de 
les acadèmies i escoles, sinó la 
mateixa existència d’un servei 
educatiu molt necessari per a 
molts infants i famílies”.

Moltes escoles d’idio-
mes i centres privats 

d’arreu del país, entre 
ells 25 d’Igualada i 

comarca, demanen a 
Salut i Educació de la 
Generalitat que recon-
sideri la seva decisió 
d’obligar-los a tancar 
com a mesura de con-

tenció davant la pandè-
mia de covid-19
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L ’alcalde Marc Castells 
ha explicat aquest di-
marts la proposta de 

modificació del cartipàs mu-
nicipal arran de la renúncia 
de la regidora Marisa Vila. 
La nova organització del go-
vern de la ciutat preveu que 
la regidora Montse Duch 
assumeixi la quarta tinença 
d’alcaldia i la regidoria d’Hi-

Castells reorganitza el govern amb 
l’entrada de Montse Duch

Esquerra demana 
a l’alcalde que “eviti” 
dos desnonaments
REDACCIÓ / LA VEU 

Dues famílies iguala-
dines amb menors 
estan a punt de ser 

desnonades, segons ha infor-
mat la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) Anoia. 
Des d’ERC Igualada demanen 
al govern de Marc Castells que 
“eviti immediatament” els dos 
desnonaments i ofereixi una 
alternativa habitacional a les 
famílies. Els republicans con-
sideren “indigne” aquesta si-
tuació “i més en una situació 
de pandèmia”. Segons els repu-
blicans “els desnonaments són 
indignes i cruels de per si però 
encara ho són més en plena 
pandèmia mundial” ja que “els 
governs demanen que tothom 
es quedi a casa però alhora es 
fa fora a la gent de casa seva”. 
En aquest sentit des d’ERC 
Igualada expliquen que “la 
PAH ha manifestat la voluntat 
d’aquestes dues famílies amb 
menors a pagar un lloguer so-

senda, Coordinació i Règim 
Intern; Carlota Carner seria 
la responsable dels departa-
ments d’Urbanisme, Talent, 
Joventut, Governació, Igual-
tat i Organismes Externs; Pa-
tricia Illa seria la responsa-
ble d’Esports, Ensenyament 
i de l’Organisme Municipal 
d’Ensenyaments Artístics 
(OMEAI), i Miquel Vives 
seria el regidor de Sostenibi-
litat, Mobilitat i Promoció de 

la Ciutat. 
A més, la Biblioteca Central 
i l’Arxiu Històric passarien a 
dependre de la regidoria de 
Cultura i Relacions Institu-
cionals, que encapçala Pere 
Camps. La resta de tinences 
d’alcaldia i de regidories es 
mantindrien com fins ara. 
Aquesta nova organització 
del cartipàs ha de ser ratifi-
cada en la propera sessió del 
Ple municipal.

cial” i per tant “cal que l’ajun-
tament sigui part de la solució 
negociant amb els bancs que 
volen fer fora a aquestes famí-
lies i, si cal, que ofereixi una 
alternativa habitacional”. 
Segons ERC Igualada, Igua-
lada “està pagant molt car la 
manca de polítiques d’habi-
tatge dels darrers anys” ja que 
“no s’ha generat ni un sol pis 
de lloguer social des de fa 
més de 10 anys” i recorden 
que “no pot repetir-se la si-
tuació que vam viure durant 
la crisi del 2008 en la que hi 
havia constantment famílies 
desnonades perquè no podi-
en pagar el lloguer o la hipo-
teca”. Per tant, ERC reclama 
“que l’ajuntament sigui actiu i 
faci polítiques per garantir el 
dret a l’habitatge i que a nin-
gú se la fa fora de casa, el go-
vern municipal ha de donar 
la cara”.Esquerra ha avançat 
que presentaran una moció 
a l’ajuntament per tal d’aturar 
els desnonaments a la ciutat.

Descobreix el cicle integral 
de l’aigua amb Aqualogia!
A Aigua de Rigat ens comprometem amb les persones i el desenvolupament sostenible. Sabem 

que el futur del planeta està en mans dels més petits i per això impulsem projectes com Aqualogia. 

Un programa educatiu gratuït per als cicles d’educació primària dels municipis on operem, que 

apropa el cicle integral de l’aigua als alumnes i promou la conscienciació mediambiental. 

Aquest curs, el programa es digitalitza per garantir l’accés a tots els continguts interactius 

ja sigui des de l’aula o des de casa. 

Els docents que estiguin interessats en realitzar 
aquesta activitat al seu centre poden tramitar la 
sol·licitud fins al 15/12 a través del següent formulari: 
https://www.aiguaderigat.cat/ca/aqualogia.

Compromesos amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible
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Ofereixen a la ciutada-
nia adquirir una lito-
grafia que reprodueix 
el quadre pintat per la 
metgessa Anna Font 

durant el passat 
mes de març

Iniciativa solidària de l’Atenció 
Primària amb la Marató de TV3

La UEA, en el procés 
participatiu del Pla 
Territorial del Penedès

REDACCIÓ / LA VEU 

Joan Mateu, vicepresident 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) i president 

de l’Associació Empresarial 
del Polígon Industrial Les Co-
mes (AEPIC) ha estat un dels 
experts que han participat al 
seminari sobre el Model Eco-
nòmic i Productiu del Procés 
Participatiu del Pla Territori-
al del Penedès, un procés que 
es basa en un espai d’inter-
locució entre la ciutadania i 
l’Administració, una figura de 
planificació, derivada del Pla 
territorial general de Catalu-
nya, que estableixen el model 
d’un territori concret pels 20 
anys vinents. 
Aquest seminari ha servit per-
què participatiu les organitza-
cions i entitats empresarials 
debatin el futur i els reptes que 
tenen els territoris a nivell in-
dustrial i empresarial i expo-
sar quin és el model econòmic 
i productiu que ha de tenir la 
Vegueria del Penedès. A ban-
da de Joan Mateu en repre-
sentació de la UEA i l’AEPIC, 
hi han participat Jordi Car-
bonell, subdirecció General 
d’Inversió Industrial; Eduard 
Brull, Federació d’Empresaris 
del Gran Penedès; Maite Este-
ve, Associació d’Elaboradors 
de Cava. 
El vicepresident de la UEA i 
president de l’AEPIC, Mateu 
va afirmar que la comarca 
compta amb una àmplia di-
versificació sectorial, sorgida 
arran de les crisis que ha pa-
tit el territori, però basada en 
l’esperit emprenedor com a 
ADN.
Tanmateix, Mateu va recordar 
que l’Anoia actualment supe-
ra el 16% d’atur, i per aquest 
motiu va reblar la necessitat 
de sòl industrial a la comarca 
per a la vinguda de noves em-
preses, però també, per ajudar 
a les ja existents: “Necessitem 
més activitat industrial i em-
presarial, Tenim un alt índex 
d’atur i necessitem rebatre’l. 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup de profes-
sionals de l’atenció 
primària de l’ICS a 

l’Anoia participen en una ini-
ciativa solidària per ajudar a 
recaptar fons per a La Marató 
de TV3. En concret, ofereixen 
a la ciutadania la possibilitat 
d’adquirir una litografia que 
reprodueix el quadre pintat 
per la metgessa Anna Font, de 
l’EAP Igualada Urbà, durant 
el passat mes de març. 
La pintura barreja els colors 
de la pandèmia en una obra 
que “em va sortir de dins per 
expressar el neguit que vam 
patir tots els professionals mè-
dics durant la primera ona-
da de la COVID-19”, explica 

Els centres del CSSI, també
Diversos centres del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) han decidit col·labo-
rar amb la Marató, posant a 
la venda diversos objectes, 
els beneficis dels quals es de-
dicaran a aquesta iniciativa 
solidaria. 
A la Residència Pare Vilaseca 
algunes de les residents estan 
decorant unes bosses de roba 
que es posen a la venta amb 
un preu de 5 euros. Hi ha dos 
models a escollir, el A “Ens 
En Sortirem”, i el B “Siguem 
+ (No De Covid)”. Les perso-
nes que vulguin encarregar 
aquestes bosses poden enviar 
un correu electrònic a l’adre-
ça bossesmarato@cssi.cat 
amb el model triat, unitats, 
nom i telèfon de contacte.

El Centre de dia Montserrat 
ha elaborat pots d’olives pro-
cedents de la olivera del cen-
tre. Els pots tenen un preu de 
5 euros i es poden adquirir en 
aquest centre situat al carrer 
Nicolau Tous, 34, d’Igualada, 
tel. 93 804 16 16.
Finalment, les usuàries i tre-
balladors del Centre de dia 
Mar i Cel de Piera participen 

a la Marató de TV3 d’aquest 
any amb la venda solidària de 
penja mascaretes, mascaretes 
i bosses per guardar-les, que 
s’elaboren al taller de costura 
del centre. Per adquirir-les es 
pot telefonar al 937761786 o 
be anar al mateix centre de 
dia, situat a la plaça 1 d’oc-
tubre, 1, segona planta, de 
Piera. 

l’Anna Font. Actualment, el 
quadre està penjat a la planta 
baixa del CAP Anoia.
Les litografies que es posaran 
a disposició de la ciutadania 
seran en format A4 i es po-
dran comprar a un preu únic 
de deu euros, durant les pro-
peres setmanes. 
Es podran adquirir a través 
d’Internet i l’entrega es farà als 

CAP mateixos o bé a través de 
missatgeria. Els professionals 
preveuen poder enviar les li-
tografies just abans de La Ma-
rató de TV3, que aquest any 
recaptarà fons per a la investi-
gació de la COVID-19. Les li-
tografies es podran continuar 
comprant a través d’Internet 
fins al proper 31 de gener.
Els professionals de l’atenció 
primària que han organitzat 
la iniciativa volen agrair el su-
port de totes i tots els professi-
onals dels diferents CAP de la 
comarca i els demanen ajuda 
per fer difusió d’una iniciativa 
solidària que compta amb la 
col·laboració de les empreses 
Iguana Comunicacions i Grà-
fiques Vilanova.

Les empreses actuals no po-
den absorbir-lo”, ha afirmat. 
També va explicar que si cap-
tem noves empreses, les em-
preses existents es benefici-
arien de la nova activitat per 
poder-ne ser indústria auxili-
ar o proporcionar serveis, i  va 
tancar que si generem riquesa 
i activitat la gent tindrà més 
poder adquisitiu i revertirà al 
territori: comerç, oci, turisme, 
consum...
En aquesta línia, Mateu també 
ha explicat  les bases en què 
s’ha de sustentar aquest mo-
del “on no tot s’hi val. Ha de 
créixer sobre la fidelització i 
la retenció del talent”. A més, 
Mateu va concloure que el 
model ha d’anar en harmonia 
amb altres usos del sòl i activi-
tats; que han de ser productius 
i sistemes sostenibles, d’alt va-
lor i baix impacte, seguint les 
ODS i criteris de medi ambi-
ent. 
Un dels altres aspectes que va 
remarcar Mateu va ser que 
aquest nou model econò-
mic i empresarial ha d’anar 
acompanyat d’infraestructu-
res, comunicació i subminis-
traments;  recordant que la 
UEA a través de la CUMA, ha 
elaborat i presentant el Llibre 
Blanc d’Infraestructures i Mo-
bilitat de l’Anoia, un informe 
econòmic i elaborat que posa 
de manifest la necessitat que 
té la comarca de l’Anoia en in-
fraestructures, mobilitat i sòl 
industrial.

 El vicepresident Joan 
Mateu va recordar que 
l’Anoia actualment su-
pera el 16% d’atur, i per 
aquest motiu va reblar 
la necessitat de sòl in-

dustrial per a la vingu-
da de noves empreses, 

però també, per ajudar 
a les ja existents



Joan Domènech i Neus Lloveras, durant la presentació del manifest.

S’ha fet en ocasió del 
procés participatiu del 
Pla Territorial Parcial 

del Penedès
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L es patronals  Unió Em-
presarial de l’Anoia 
(UEA) i Federació Em-

presarial del Gran Penedès han 
elaborat aquesta setmana  un 
manifest conjunt, en ocasió 
del procés participatiu del Pla 
Territorial Parcial del Penedès 
(FEGP), que inclou tota l’Anoia 
a excepció del nord de la nos-
tra comarca. Les dues entitats 
expliquen en el manifest què 
volen i el per què.  Dimecres el 
van fer públic el president de la 
UEA, Joan Domènech, i la de 
la FEGP, Neus Lloveras.
Respecte al què volen, ho ci-
ten en set punts: Respecte, 
Equilibri, Sòl pel creixement 
empresarial, Empreses, Infra-
estructures, Comunicacions, 
Tecnologia del Segle XXI i Sos-
tenibilitat.
Entre altres punts demanen 
que “el procés participatiu del 
Pla cal que sigui plural i que 
tingui en compte les diferents 
realitats del territori”, i al ma-

Les patronals de l’Anoia i el Penedès demanen una “aposta 
valenta” per evitar convertir-se en “territori-dormitori”

teix temps “comptar amb una 
planificació que permeti el 
desenvolupament de noves 
àrees, industrials i empresarials 
pel creixement ordenat, soste-
nible i respectuós  amb l’entorn 
i l’activitat existent”.
Els empresaris demanen una 
“aposta decidida” per impulsar 
l’activitat econòmica en aquest 
territori, “fortament penalitzat 
per les darreres crisis, i atrau-
re noves empreses i afavorir 
el creixement de les existents”. 
I, per fer-ho, demanen tam-
bé una aposta “valenta” per a 
millorar carreteres, xarxa fer-
roviària, energia i subministra-
ments, àrees industrials, zona 
agrícola i vitivinícola, entorn 
rural i d’oci, amb una millora 
de les comunicacions “tant a 
nivell de mobilitat de persones 
i del talent com de mercaderi-
es, i amb la mirada posada en 
la mobilitat pública, eficient, 
elèctrica i autònoma del futur”. 
Finalment insisteixen que cal 
una “necessària actualització i 
aposta de les xarxes d’internet, 

fibra òptica, cobertura mòbil i 
5G”.

Delicada situació
Les patronals fan totes aquestes 
peticions perquè “les nostres 
comarques viuen una delicada 
situació en l’àmbit econòmic i 
social que requereix una apos-
ta valenta”. Un panorama que 
s’ha agrejat amb la Covid-19, 
que “ha accentuat deficiències 
i problemàtiques que, per les 
crisis anteriors o mancances 
recurrents, dificulten l’avenç 
i la competitivitat dels terri-
toris, la seva gent i les seves 
empreses”.  La UEA i la FEGP 
creuen que totes les estratègies 
de futur “han de permetre un 
equilibri ponderat entre acti-
vitat, paisatge i residència i un 
model territorial sostenible i 
respectuós amb el medi am-
bient”, però al mateix temps 
l’elevat atur fa necessària “una 
aposta pel creixement, la crea-
ció de nous llocs de treball de 
valor afegit que permeti retenir 
talent i joves”. 

Els empresaris afirmen estar 
“convençuts que podem treba-
llar plegats per un planejament 
que asseguri tant primera resi-
dència per a la població, com 
llocs de treball dins del territo-
ri, així com fomentar la forma-
ció per retenir el talent, promo-

vent el dinamisme empresarial 
i evitant els monocultius secto-
rials o el convertir-nos en un 
territori-dormitori”.
Ambdues entitats es posen a 
disposició “de tots els governs 
catalans i locals, i agents so-
cials i econòmics, per tal de 
col·laborar i sumar esforços, 
en el desenvolupament del Pla 
territorial del Penedès”, al ma-
teix temps que conviden a ad-
herir-se al manifest. 
El podeu llegir sencer a 
www.uea.cat

 ,  
 

t i d’estar al teu costa
ARA I SEMPRE



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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El lideratge com a eina de connexió 
amb els altres

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

Selecció per competències 
en les institucions públiques

Roger Bascones
Coach transpersonal, consultor i formador.
www.rogerbascones.com- Mail: info@gonature.es

En aquests temps de pandè-
mia s’ha vist clarament la 
gran divergència en com-
petitivitat entre els emple-

ats de les administracions públiques 
i de l’empresa privada, començant 
pel funcionari directiu o el respon-
sable polític dirigent fins a l’últim 
funcionari de l’escala. Per descomp-
tat que generalitzar mai és objectiu 
però sincerament les excepcions 
són més que la regla.

Quan en una empresa s’incorpora 
un nou empleat sempre passa, o al 
menys hauria de passar, un procés 
de selecció en major o menor mesu-
ra escrupolós amb proves tècniques 
i d’actituds, competències, que des-
cartessin al menys apte per al lloc 
de treball, si aquest, és clar, posseeix 
una descripció de lloc de treball me-
ticulosament elaborada. Si el procés 
recau en un professional perfecta-
ment capacitat, l’èxit de la selecció 
està assegurat i si cal, s’activaria la 
clàusula de garantia i es reemplaça-
ria al candidat per un altre aspirant 
més acord amb el que es requereix 
per al lloc.

Tot l’anterior descrit no passa en la 
funció pública i molt menys en els 
càrrecs polítics. Resultat: en la fun-
ció pública tenim a funcionaris que 
s’eternitzen en el lloc amb un ba-
gatge tècnic, d’entrada, implacable 
però amb unes competències acti-
tudinals que no encaixen per a res 
en el desitjable per a aquesta funció. 
Exemples per tot arreu els tenim en 
el que ha passat amb la gestió admi-
nistrativa de la pandèmia.

El dels càrrecs polítics clama al cel: 
la seva incapacitat per a la gestió 
ha estat flagrant. En una empresa 

privada haguessin estat acomiadats 
immediatament. No em vull centrar 
en cap en concret perquè desgracia-
dament ens sobren exemples en l’ad-
ministració política estatal, autonò-
mica i local.

Què proposem? Demanar que qual-
sevol polític que ostenti un càrrec 
atresori unes mínimes competènci-
es requerides ja sabem que és missió 
impossible, per no dir que demanar 
que la seva formació s’ajusti al càrrec 
ostentat seria l’adient, però que els 
funcionaris sí haurien de passar el 
sedàs d’una selecció per competèn-
cies. Això seria el desitjable per no 
basar exclusivament la contractació 
d’un funcionari en un concurs de 
mèrits administratius o físics, depèn 
de la plaça. Recordem que els funci-
onaris tenen el lloc vitalici.

Em consta que la selecció per com-
petències en algunes institucions 
públiques locals s’està començant 
a implantar. En una localitat de la 
Conca d’Òdena, per exemple, es co-
mençarà a seleccionar càrrecs fun-
cionarials per competències i no ex-
clusivament per mèrits.

Què es guanya amb un procés 
d’aquestes característiques? Senzi-
llament que la persona selecciona-
da sigui la que encaixi millor per 
al requerit en el lloc amb la conse-
güent millora en la “competitivitat” 
de l’àrea on desenvoluparà la seva 
funció. Ni més ni menys com en una 
empresa privada.

Avaluar les competències anualment 
per les quals han estat seleccionats 
per al lloc concret ja seria la perfec-
ció del procés.   

D’entrada, el primer pas important seria important que el ministre de 
Sanidaz no comprés vacunes falses a la Xina de la mateixa manera 
que va comprar 750.000 testos falsos al març...

Como al comercio le va tan bien, vamos a subirle los impuestos. ¿A quién 
se le ha ocurrido la idea? A la alcaldesa 
@AdaColau. Había de ser ella.

Manel Macià Martí
Director a TALENTIA GESTIÓ
@talentiagestio

“La gestió administrativa de la pandèmia
 clama al cel!”

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.

Experiència en lideratge i 
homenatge a un gran mes-
tre. El de la vella escola: 
una persona que venia d’es-

combrar el taller i pas a pas va anar 
pujant graons fins arribar a la di-
recció comercial. Connectava amb 
les persones, feia sortides personals 
i grupals. Recordo que sempre em 
deia: “que mai et vegin bevent al-
cohol o jugant a les màquines”. Fra-
se que em va quedar gravada a foc 
perquè amagava més valor del que 
semblava.

Confiava plenament, era assertiu, 
empàtic, escoltava atentament i fo-
mentava el tracte familiar. Era un 
“face to face” constant. Això, pro-
porcionava un respecte i un contac-
te profund entre persones més enllà 
del rol de cadascú. Com a resultat 
potenciava la implicació i la pro-
ximitat. Sí, és veritat que hi havia 
molta competència, i aquest és un 
punt fosc en les tasques comerci-
als. Hem de remar en direcció a la 
col·laboració per un objectiu comú, 
més enllà de l’individual.
La diversió és un requisit vital per 
aconseguir un rendiment òptim i 
arribar a objectius i sobretot i molt 
important: produeix un estat d’ànim 
alt que retroalimenta continuada-
ment. Puc assegurar que ens ho pas-
sàvem d’allò més bé. Les formacions 
es feien fora de la ciutat, s’anava a 
Madrid. Era un premi, ampliaves 
xarxa de contactes i a més et forma-
ves.

Els conflictes i discussions produ-
ïdes per la pressió i l’estrès del dia 
a dia també formen part del procés 
que va del grup a l’equip. Compara-
tiva als matrimonis: és possible no 
discutir-se? No, oi? I després ve la 
reconciliació. Si fem un re-enqua-

drament, podem dir que ajuda al 
reforç del vincle. Així doncs, si hem 
gestionat correctament l’autocon-
trol, hem de valorar-ho com ingre-
dient que fa bon brou.

Aquest procés d’un equip porta 
temps; amb paciència obtindrem 
resultats a mig-llarg termini i as-
segurarem un equip d’alt impacte 
emocional, i per tant, productivi-
tat, motivació i resultats positius. 
M’agrada el concepte de: “family 
team” per la connotació de vincle 
i que la creença general sigui: tots 
som importants. Crec que aquest 
era l’ingredient secret d’aquest tipus 
de lideratge. La situació idònia se-
ria generar un entorn familiar on el 
pare/mare (líder) marqués les pau-
tes i permetés que cadascú es de-
senvolupés, participés, aprengués i 
s’autogestionés. D’aquesta manera 
pot delegar i visualitzar de forma 
holística tot l’engranatge comercial. 

He viscut altres lideratges i us ben 
asseguro que sortir de les reunions 
comercials amb el cap avall i amb fi-
siologia i emocions de tristesa, ràbia 
i frustració, no ajuda a que s’aconse-
gueixin els objectius marcats. 

Posem música a les nostres relaci-
ons. Confiem en les persones. Tre-
ballem les competències tècniques 
i digitals però sense oblidar la part 
humana. 

We are a family team!  

Les dones cobren 400 euros mensuals menys que els homes. Tot i la diferèn-
cia, la bretxa es redueix un 12% en un any.

“Els conflictes i discussions produïdes per la 
pressió i l’estrès del dia a dia també formen part 
del procés que va del grup a l’equip”.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#139 Pep Solé Vilanova
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Ràdio Igualada · 103.2 @RadioIgualada

Marisa Vila @marisavilaber

Mònica Barrueto @BarruetoMonica

Joe Brew @joethebrew

Teatre de l’Aurora @teatreaurora

Poble Actiu @PobleActiu

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Ràdio Igualada guanya el Premi de Comunicació 
Local al millor contingut multimèdia per l’àudio 
guia IGDA.CAT

Gràcies a tothom pels missatges de suport arran 
de la meva decisió de no seguir al servei públic 
de l’Educació des de l’@ajigualada. Seguiré a les 
aules amb ’encerts’, espero...

No sé que és pitjor, ajudar amb els dos mil € als 
10 mil autònoms que arribin primer, o percebre 
cinquanta euros cada autònom del mig milió que 
hi ha al país. Pitjor no es pot fer. Una vergonya, in-
dignant, un insult a tots els que paguem la nostra 
quota religiosament cada mes!

El mateix cap de setmana... Irlanda (incidència: 
178 per 100.000): Degut a les restriccions, el Pre-
sident ni tans sols entra a la catedral per una cere-
mònia pels difunts de guerra. Catalunya (incidèn-
cia: 745 per 100.000): 588 persones a la Sagrada 
Família per una beatificació.

L’AMIC RETROBAT està nominat als @PremisBu-
taca al MILLOR ESPECTACLE! Orgullosos i molt 
contents per aquesta nominació d’una producció 
que hem impulsat des del nostre petit teatre!

Avui fa 6 anys, 15.233 igualadins i igualadines 
van fer cua als col·legis electorals per votar a la 
consulta del #9N. Ho vam fer el 9 de novembre 
de 2014, ho vam fer l’1 d’octubre de 2017 i ho 
tornarem a fer. #Igualada

Això de deixar a mans dels partits la solució dels 
casos d’assetjament cada cop sembla més tene-
brós. Si no són capaços d’evitar-los, com podem 
esperar que siguin capaços d’investigar-los? Tot 
plegat recorda massa allò de ”Si vols fer mal a un 
gos, digues-li rabiós”

www.veuanoia.cat

21 3 Canvis en les regidories 
d’Igualada amb l’entrada de 
Montse Duch

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

Mor Antoni De Solà, que fou alcal-
de de Pujalt i president del Consell 
Comarcal, en accident de trànsit

#latevaveu  

XARXES  | 15Divendres, 13 de novembre de 2020

xarxes: El més llegit

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

Igualadí de tota la vida amb una temporada de 
18 anys vivint a l’Espelt.
Casat amb la Pepa i pare de l’Aina i l’Arnau.
De pocs estudis però ex de moltes coses com, 
empresari del tèxtil i d’altres sectors, president 
de la Fundació Escola Mowgli, president de 
FAGEPI, alcalde d’Òdena, Director de Cursa 
de MotoGP al CircuitCat, videpresident de 
Moto Club Igualada, entre d’altres.
Ara voldria ser exactivista de lluites per 
mantenir una Conca d’Òdena amb una natura 
que no sigui usurpada als anoiencs per fer-
hi polígons absurds i creixements que no ens 
milloraran ni com a societat ni com a territori.
El més amunt que he arribat ha estat al 
Montblanc. Amant de la natura i l’excursionisme 
per culpa del pare.
Després de tants ex ara em motiva liderar el 
projecte de fer l’Atles d’Orquídies Silvestres de 
l’Anoia. 

Òmnium Cultural Anoia

  @omniumanoia
Ramon Busqué               @@

raycountry
Anna Araque 

    @anna.araque19

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

Veure editat el llibre de l’Atles d’Orquídies de l’Anoia amb unes fotografies fantàstiques.
A mitjà termini l’Anoia liderant la recerca en les noves tecnologies associades a la salut. Tenim 
empreses TIC, universitat, el 4DHealth i l’Hospital Universitari, i tot això en un EspaiTIC que en 
sigui el centre i dinamitzi el REC.
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El responsable d’Abacus Igualada, el Director MPS-Lisosomals (Jor-
di Cruz) i la presidenta d’Igualada Comerç (Laura Llucià).

Pia Prat, directora general de Publicacions Anoia SL, 
i Manel López, gerent de Comunica TV, signant l’acord.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’empresa editora de La 
Veu de l’Anoia i Ve-
uanoia.cat, Publicaci-

ons Anoia SL, i Comunica 
TV, han arribat a un acord de 
col·laboració. 
L’empresa poblatana Comu-
nica TV és un nou canal de 
comunicació que emet in-
formació d’interès cultural, 
festiu, d’entreteniment i pu-
blicitari, a través de monitors 
i tòtems ubicats a l’interior 
d’institucions i establiments 
de diversos municipis, i gesti-
onat amb un sistema propi de 
continguts. En total, 14 pan-

Acord de Publicacions Anoia SL 
amb Comunica TV

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat 9 de novembre 
l’Associació Nou Cen-
tre, en col·laboració 

amb l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Ateneu Cinema, va sortejar 
20 entrades dobles per a les 
sessions de cinema de l’Ate-
neu d’Igualada. El sorteig va 
posar punt i final a la Campa-
nya de Tardor “Una tardor de 
cinema”, que va començar el 
19 d’octubre i durant la qual 
els establiments associats han 
estat repartint butlletes nu-
merades entre els seus clients 
i usuaris.
Els números premiats van ser 
els següents: 00915, 01487, 
01805, 04548, 04612, 05789, 
05832, 07171, 08808, 10137, 
11222, 12115, 12428, 12538, 
14026, 14954, 15493, 17286, 
18369, 18492.

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Comerç ha or-
ganitzat quatre gimca-
nes durant els mesos de 

novembre i desembre, en les 
quals la figura principal es en 
Woody, el personatge de Por-
tAventura.
Aquesta Gimcana forma part 
del Projecte Igualada Comerç 
365 que pretén dinamitzar 
i promocionar el comerç de 
proximitat. Pensada pels més 
petits (de 4 a 10 anys) perquè 
passegin i coneguin millor el 
comerç d’Igualada amb com-
panyia dels pares.
La idea proposada per Iguala-
da Comerç, és la de localitzar 
cinc woodys que estaran en 
cinc aparadors de les botigues 
portant un cartell amb una o 
vàries paraules. Quan es loca-
litzen s’anoten en una butlleta 
les botigues a on es troben els 
Woodys i el que posa cada un 
dels cartells que porten. Quan 
s’han localitzat els cinc ninos 
i es té la butlleta omplerta 
s’haurà d’esbrinar una frase 
sobre el comerç d’Igualada 
amb totes les paraules dels 
cartells localitzats.
Amb la butlleta omplerta es 

talles amb 10 hores d’emissió, 
i fins al moment 65.000 visu-
alitzacions.
A través d’aquest acord, Co-
munica TV inclourà les notí-

cies de Veuanoia.cat en el seu 
canal informatiu, i, al matei 
temps, La Veu de l’Anoia es-
devé el mitjà oficial gestor de 
la publicitat de Comunica TV.

Cadascun dels vint afortu-
nats disposarà de dos codis 
que haurà d’introduir a l’espai 
corresponent en el moment 
de comprar l’entrada per la 
sessió que vulgui a través de 
la web ateneucinema.cat. Son 
vàlides fins al 31 de gener 
de 2021 però prorrogables si 
s’avisa amb antelació i/o se-
gons la situació sanitària. Els 

Igualada Comerç 
promou gimcanes 
comercials per als petits

podrà optar a participar en el 
sorteig d’entrades a Port Aven-
tura i altres regals. Per acon-
seguir-ho s’ha de dipositar les 
butlletes en l’urna situada a la 
botiga d’Abacus al carrer de 
Santa Caterina 22.
Es pot participar en quatre 
gimcanes, una cada quinze 
dies que s’organitzen des del 
dia 1 de novembre. Els cinc 
Woodys canviaran cada quin-
ze dies d’aparadors. Igualada 
Comerç ajudarà amb pistes 
cada setmana per facilitar la 
gimcana. Les butlletes per par-
ticipar es troben a cada botiga 
participant, a la botiga Abacus 
i a la seu d’Igualada Comerç. 
Cada quinze dies una aven-
tura pels carrers i aparadors 
d’Igualada Comerç.
Aquesta proposta té una boni-
ca història associada. Un grup 
de quinze Woodys que han es-
tat col·laborant amb un emo-
cionant projecte per l’associa-
ció de les malalties conegudes 
com a minoritàries MPS-Li-
sosomals que afecta sobretot a 
nens i nenes (“porta’m a casa” 
de “larutadeWoody”). Aquests 
han estat viatjant durant tot 
un any anant cada dia a una 
casa diferent acollits per nens.

Nou Centre reparteix 20 entrades 
dobles per a l’Ateneu Cinema

guanyadors poden passar a 
buscar el premi per l’Admi-
nistració de Loteria Sagrada 
Família (Av. Barcelona, 11) 
de dilluns a divendres, de 17h 
a 20h. 
Aquesta nova campanya 
s’emmarca dins d’una sèrie de 
campanyes de dinamització 
comercial amb la idea de pro-
mocionar el comerç igualadí i 
la cultura i l’oci local i de ciu-
tat. Així doncs, l’objectiu és 
anar repetint aquest tipus de 
campanyes durant tot l’any i 
en un format similar. 

Campanya de Nadal
En aquesta direcció, el dia 23 
de novembre Nou Centre do-
narà el tret de sortida a la ja 
tradicional Campanya de Na-
dal, que enguany repartirà uns 
4000 euros en xecs per gastar 
en els seus establiments.

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

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

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

a.carretilles@gmail.com

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

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

A mb el confinament 
municipal dels caps 
de setmana, Igualada 

Som-hi ha obert la campanya 
#raconsigd amb la qual ha fet 
una crida a la ciutadania a 
compartir els seus racons pre-
ferits de la ciutat i redescobrir 
diversos punts d’Igualada. La 
campanya l’han presentat els 
mateixos regidors de la for-
mació que han gravat vídeos 
per les xarxes socials tot mos-
trant els seus racons preferits i 
explicant el perquè. Jordi Cua-
dras ha escollit el Parc de l’Es-
tació Vella, Montse Montaña 
el parc fluvial del riu Anoia, 
Quim Roca la vista que es veu 

Som-hi recull més de 120 racons de 
la ciutat per visitar en el confinament

ERC diu que el govern 
de Marc Castells 
“fa aigües”

REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana 
d’Igualada demana “ex-
plicacions” a l’alcalde 

d’Igualada, Marc Castells, ar-
ran de la dimissió de la regido-
ra d’Ensenyament i Joventut, 
Marisa Vila, i consideren en 
un  comunicat “molt greu” que 
s’hagi arribat en aquesta situa-
ció “enmig de la pandèmia i en 
uns moments tan complexes 
per als centres educatius”. 
Dimarts va tenir lloc un ple ex-
traordinari on es va fer efectiu 
l’adéu de Vila de l’Ajuntament, 
que serà substituïda per Mont-
se Duch, que ja va ser regidora 
d’Hisenda en el darrer mandat. 
L’alcalde va agrair el treball fet 
per Marisa Vila durant el dar-
rer any i mig.
Des d’ERC expliquen que “s’es-
tava fent bona feina des del 
Departament d’Ensenyament” 
i així “ho havíem manifestat a 
les comissions d’Ensenyament 
on participem setmanalment” 
i demanen a Castells que “ex-
pliqui els motius reals” de la 
dimissió de la regidora”. Des 
d’ERC asseguren que “calen 
explicacions públiques per part 
de l’alcalde sobre els motius 
pels quals ja no es compta amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a instal·lació de l’antena 
de Ràdio Igualada en la 
seva ubicació definiti-

va, a la part superior de l’edi-
fici que ha d’acollir les oficines 
de l’Igualada Fashion&Design 
Hub -a l’antiga Vives Vidal-, 
ha permès solucionar els pro-
blemes de recepció de l’emis-
sora municipal detectats en 
diverses zones de la ciutat.
Quan l’abril de 2014 les ins-
tal·lacions de Ràdio Igualada 
es van traslladar del carrer 
Òdena a l’edifici Ig-Nova, al 
C/ Lleida, les emissions es van 
continuar amplificant a través 
de l’antena que, des dels anys 
90, hi havia instal·lada en un 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha signat, amb deu 
consells comarcals de 

la província, crèdits per valor 
total de nou milions d’euros, 
dins del Pla d’Operacions de 
Tresoreria per a Consells Co-
marcals. El pla es va iniciar 
l’any 2013 amb la finalitat de 
donar liquiditat a aquestes en-
titats locals per tal de garantir 
les seves actuacions compe-
tencials.
La Diputació destina aquests 
nou milions d’euros a donar 

el treball de la regidora d’Ense-
nyament que comptava amb el 
consens de diversos grups de 
l’oposició”. Ressalten mesures 
positives dutes a termes recent-
ment com “el reforç d’anglès 
gratuït per a les escoles, impul-
sar una reducció de ràtios per 
repartir la matrícula viva a les 
escoles, l’impuls de la taula per 
l’equitat educativa, el programa 
“Endavant amb l’ESO” o la re-
solució satisfactòria d’un pro-
blema amb el càtering d’una 
llar d’infants”, entre d’altres. 
En aquest sentit des d’Esquerra 
apunten que el govern encap-
çalat per Castells “fa aigües en 
un moment de crisi econòmica 
i social com l’actual” i conside-
ren que si Castells té “dificultats 
per liderar el seu propi govern 
això ens genera dubtes sobre la 
capacitat per liderar els reptes 
actuals i de futur d’Igualada”.
Finalment els republicans ex-
pliquen que “el govern muni-
cipal ha amagat la informació 
de la dimissió de la regidora 
Vila” i que, tal i com apunten 
diversos mitjans, es va celebrar 
“un ple municipal i diverses 
comissions un cop ja se sabia 
la dimissió” i ho consideren 
“l’enèsima demostració de falta 
de transparència del govern”.

des de la muntanya de les Gui-
xeres a les Comes i Irene Gil el 
Parc del Trànsit.
A tots ells s’hi han sumat els 
racons de 127 ciutadanes i 
ciutadanes que han respost la 
crida i han enviat fotos dels 
seus racons preferits a través 

del canal de Whatsapp d’Igua-
lada Som-hi: 674 96 60 31. La 
crida de #raconsigd continua 
oberta i totes les igualadines i 
igualadins que vulguin encara 
poden fer arribar les fotos dels 
seus racons preferits al Whats-
app i s’uniran en un vídeo.
 

Ràdio Igualada reubica l’antena 
per tenir una millor cobertura

dipòsit elevat d’aigua situat al 
carrer d’Irlanda, a les Comes. 
El gener de 2019, però, l’ender-
roc de l’antic dipòsit va provo-
car la baixada de la intensitat 

del senyal a diverses zones de 
la ciutat. Ara, la reubicació de 
l’antena amplificadora ha per-
mès optimitzar l’emissió del 
senyal radiofònic.

La Diputació lliura un crèdit al 
Consell Comarcal de 842.000€

crèdits a curt termini, sen-
se interès, per a necessitats 
transitòries de tresoreria. 
D’altra banda, els Consells 
Comarcals han d’amortitzar 
el préstec en dues quotes, el 

50% als sis mesos del lliu-
rament i, l’altre 50%, al cap 
d’un any.
En el cas del Consell Comar-
cal de l’Anoia, el crèdit ha es-
tat de 842.192,30€.

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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Joan Domènech, molt 
dur contra la Generali-
tat, afirma que el pro-
cediment “sembla una 
broma de mal gust” i 

es queixa que “no és la 
primera vegada”

La festa d’exalumnes 
del Mare del Diví 
Pastor, cancel·lada

C ada any, l’últim diu-
menge de novembre 
o el primer de desem-

bre es feia la  festa d’exalum-
nes del col·legi Mare del Diví 
Pastor d’Igualada, preparada 
per l’Associació d’exalumnes. 
Començava amb una missa a 
la capella de l’escola i a conti-
nuació hi havia l’esmorzar de 
germanor que aplegava una 
bona colla d’exalumnes que 
revivien l’estada a aquest cen-
tre docent.
Però aquest any la pandè-
mia que estem sofrint a tot el 
món ho ha capgirat tot. Per 
tant, aquest acte no es po-
drà fer. Les normes de mans, 
mascareta i distància i la im-
possibilitat de reunir-se una 
gran nombre de persones ha 
fet irrealitzable aquesta festa. 
No es podrà celebrar la Mis-
sa, ni fer el tradicional es-
morzar, ni repartir els regals, 
ni fer el sorteig d’obsequis de 
cada any, ni tampoc trobar-se 
amb gent que s’havia conegut 
a l’escola per tal de recordar 
els fets que s’hi havien viscut.
L’Associació espera i desitja 
que aquesta cancel·lació sigui 
només per aquest any i que, 
si Déu vol, l’any que ve ens 
tornem a trobar per gaudir 
de la Festa com cada any i 
per celebrar que s’haurà  aca-
bat aquest temps d’incertesa i 
malaltia que tantes llàgrimes 
i sofriments ha produït. I po-
der gaudir de nou de la Festa 
d’exalumnes, recordar vivèn-
cies de l’escola i també tenir 
un record per tots els mestres 
i religioses que hi van tre-
ballar i que van inculcar als 
seus alumnes els valors ètics, 
professionals i religiosos  que 
són tant importants a la vida.

Loteria de Nadal 
i grup al Facebook
L’AMPA del col·legi ven cada 
any participacions de la lo-
teria de Nadal, participaci-
ons que, durant l’esmorzar, 
estaven a disposició de qui 
en volgués adquirir. Com que 
enguany no hi haurà esmor-
zar, us volen comunicar que 
aquestes participacions es 
podran comprar a l’Antònia, 
a la porteria de l’escola.
Els organitzadors aprofiten 
també per recordar que al 
Facebook hi ha el grup “Di-
vina Pastora exalumnes”, que 
permet mantenir el contacte 
durant tot l’any amb les apor-
tacions de totes les persones 
exalumnes del col·legi. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D avant la situació de 
caos que, dimarts, 
ha generat per segon 

dia consecutiu, on milers de 
professionals autònoms, mi-
cropimes i gestors han perdut 
literalment el temps, la paci-
ència i l’esforç per demanar 
l’ajut per al manteniment de 
l’activitat econòmica enfront 
la covid-19, per part del de-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Unió 
Empresarial de l’Anoia -entitat 
que vetlla i acompanya al teixit 
empresarial del territori- tor-
na a expressar la seva discon-
formitat i preocupació davant 
aquest fet, atès que dilluns al 
vespre, la patronal anoienca 
ja va emetre un comunicat als 
seus associats/des expressant 
aquest desacord i qualificant 
el procediment com a “vergo-
nyós”.

Gairebé vuit mil autònoms
a l’Anoia
Els professionals autònoms 
i les micropimes són els més 
sensibles i vulnerables per la 
situació econòmica provo-
cada per la pandèmia del co-
ronavirus. Són una part molt 
important i representativa del 
nostre teixit empresarial. Cre-
en riquesa i generen ocupació, 
i per tant, tenen un paper clau 

La UEA titlla de “vergonyós” el procediment dels 
ajuts als autònoms i demana més diners

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la comissaria d’Igua-
lada, amb col·laboració 

de la Policia Local d’Igualada, 
van detenir dos homes de 35 
anys, de nacionalitat vietna-
mita i sense domicili conegut, 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública 
i defraudació de fluid elèctric.
A principis de mes d’octubre 
operaris del subministrament 
elèctric van detectar reiterades 
avaries en un carrer d’Iguala-
da. Finalment, el 2 de novem-
bre van esbrinar que eren cau-
sades per la instal·lació d’una 
escomesa il·legal que provenia 
d’una empresa en desús.
A més, es va comprovar que 
hi havia un greu risc d’incen-
di a causa de l’elevat consum 

en la dinamització del nostre 
territori. 
Actualment, a Catalunya, 
aquest col·lectiu està format 
per més de 500.000 persones, 
dels quals, 7.957 ho són a la 
comarca, segons l’Informe 
Econòmic Anual de l’Anoia 
2019.
En aquest sentit, des de la 
UEA s’afirma que aquesta lí-
nia d’ajuts “ha sigut insuficient 
i injusta. Ha sigut un veritable 
caos tot plegat: la seva convo-
catòria, el seu objectiu i la seva 
tramitació. No representen la 
realitat empresarial, i a la ve-
gada, menystenen i menyspre-
en el teixit productiu del país. 
No només hi ha de poder ac-
cedir 10.000 autònoms, és una 
xifra ínfima. Cal que reflectei-
xin la realitat econòmica i em-
presarial del país. Hem rebut 
moltes queixes al respecte: els 
i les autònomes ho han quali-
ficat de despropòsit. Nosaltres 
també”.
 A més, el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan 

Domènech reitera que “no pot 
ser que es tramitin uns ajuts 
sense requisits ni criteris. Ha 
sigut una cursa a contrarellot-
ge. Això ha semblat més una 
broma de mal gust” i també 
lamenta de nou la manca de 
previsió per part de l’executiu 
“no és la primera vegada que 
s’actua sense planificació. Cal 
que el govern es posi les piles 
en aquest sentit. S’han de do-
nar solucions i respostes d’una 
vegada” i que “al fer les coses, 
cal pensar abans i preveure, 
no corregir després. Aquests 
errors, no es poden permetre”. 
La UEA reclama més ajudes 
directes, especialment, per 
aquelles que no han pogut ac-
cedir a l’ajuda
Davant l’anunciament d’una 
possible segona convocatò-
ria dels ajuts, la UEA defensa 

que és això el que es necessi-
ta, però no com aquesta al-
tra convocatòria. “Calen més 
ajudes directes per salvar el 
teixit productiu de no només 
la nostra comarca, sinó de 
tot el país. Amb aquesta con-
vocatòria, no s’ha vetllat per 
les persones més vulnerables 
perquè no hi hagut cap criteri. 
Demanem que es vetlli també 
pels professionals autònoms i 
micropimes que no han  po-
gut accedir”. 
També des de l’entitat s’afirma 
que es farà arribar una queixa 
formal al govern. 
El president de la UEA també 
reitera que des de la patronal 
anoienca també s’han dema-
nat mesures compensatòries 
per a totes les empreses, autò-
noms i sectors que estan obli-
gats a tancar per la pandèmia. 

d’energia i per la precària ins-
tal·lació de la nau.
En veure la perillositat de la 
situació, en un operatiu con-
junt entre Mossos i Policia Lo-
cal, ahir es va decidir accedir 
a l’interior de la nau on van 
localitzar set estances desti-
nades al cultiu de marihuana. 

A més, van trobar dos homes 
que es dedicaven al manteni-
ment de les plantes.
Concretament, es van interve-
nir 656 plantes de marihuana, 
40 quilos de cabdells de ma-
rihuana i una complexa instal-
lació preparada per cultivar 
més de 4.400 plantes.

Per tot això, es va detenir els 
dos responsables de la planta-
ció com a presumptes autors 
d’un delicte contra la salut 
pública i defraudació de fluid 
elèctric valorat en 130.000 eu-
ros. La investigació continua 
oberta i no es descarten més 
detencions.  

Detinguts dos homes per cultiva marihuana en 
una nau en desús a Igualada
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C ada cop són més fre-
qüents productes que 
es venen sota els con-

ceptes d’ecològic, sostenible o 
natural, i de fet tant a nivell 
Europeu com als EEUU, en els 
darrers 5 anys el consum dels 
productes promocionats amb 
aquests conceptes s’ha incre-
mentat un 50%.
Però no és or tot allò que bri-
lla. Malauradament molts 
d’aquests productes no en te-
nen res ni d’ecològics, ni de 
sostenibles, ni de naturals, 
però simplement es “venen” 
així com a pura estratègia de 
màrqueting. En són exem-
ples ben reals alguns fruits 
secs ecològics però vinguts 
de l’altra punta del món,  al-
guns preparats vegans que 
empren soja cultivada en zo-
nes de selva desforestades, o 
alguns productes “naturals” 
que s’anuncien amb imatges 
d’horts idíl·liques però que 
en realitat provenen de mars 
de plàstic. Malauradament, 
resulta evident que el màr-
queting oportunista l’únic que 
aconsegueix és que ens n’anem 
cap a casa “enganyats” pensant 
que amb el nostre consum 
hem generat unes externalitats 
positives vers l’entorn quan 
possiblement estem generant 
unes externalitats totalment 
oposades.  

Lots sostenibles
Per fer front a aquesta realitat, 
des del Col·lectiu Eixarcolant, 
conscients que aquesta crisi 
també ha de ser un toc d’aten-
ció per reflexionar sobre el 
model de producció i consum 

El col.lectiu Eixarcolant vol 
fomentar el consum de productes 
locals per les festes de Nadal

La Gran Recapte 
comença dilluns amb 
canvis importants
REDACCIÓ / LA VEU 

A partir de la setmana 
vinent ja es podrà par-
ticipar en una nova 

edició de La Gran Recapte 
(GR). Gemma Solsona, de-
legada del Banc d’Aliments a 
l’Anoia, ha explicat que la si-
tuació actual és “molt crítica” i 
apunta que “no tenim aliments 
que oferir a les famílies. Anem 
al dia a dia amb els magatzems 
buits”.

Diners enlloc de menjar
El proper dia 16 de novembre 
s’iniciarà la GR, cita solidària 
anual del Banc dels aliments. 
La situació actual d’excepcio-
nalitat a causa de la covid ha 
obligat a transformar el format 
i adaptar-se a un nou model 
que suposa un canvi impor-
tant. 
Així, en comptes de donació 
d’aliments us demanaran apor-
tació econòmica ja que “no 
podem mobilitzar a les perso-
nes voluntàries en els super-
mercats, transport, gestió dels 
aliments, i distribució. Hem de 
prevenir contagis i seguir les 
mesures i recomanacions sani-
tàries”, explica Solsona.

Un 40% més de famílies 
que necessiten menjar
“Som coneixedors que això 
suposa un gran canvi però no 
podem defallir ja que aquest 
any la pandèmia ha suposat 
un agreujament de la situació 
de pobresa provocant que aug-
menti en un 40% les famílies 
que necessiten aliments; al ma-
teix temps, està cronificant la 
demanda de les famílies que ja 
eren usuàries incidint en que es 

trobin atrapades en la situació 
quan potser hagués estat tem-
poral”.

Com podrem participar?

1) Del 16 al 21 de novembre: 
- A les caixes dels supermer-
cats podrem comprar un tiquet 
amb import d’1 a 50€ i aquest 
ens sortirà registrat al tiquet 
de compra. Serà una apor-
tació monetària a caixa. Els 
supermercats ens enviaran 
aliments i no diners.
- Botigues de proximitat i 
mercats. Estaran identifica-
des amb un cartell de la Gran 
Recapte. Aquesta novetat per-
met donar suport a les petites 
botigues que tan esforços està 
fent des del març i que està 
participant activament en la 
societat i al mateix temps, 
permet obtenir aquells ali-
ments frescos essencials per 
una dieta saludable i nutri-
cional com són la carn, peix, 
fruites i verdures.

2) Fins el 13 de desembre a 
www.granrecapteonline.com 
Els organitzadors insisteixen 
que “no donem abast i no po-
dem permetre que les famílies 
no tinguin aliments; espe-
rem poder tornar al format 
de voluntariat presencial i de 
recollida d’aliments però de 
moment em de reinventar-nos 
per garantir els aliments bà-
sics i essencials. Estem vivint 
una situació de pobresa severa 
global i apel·lo a la consciència 
de tothom per fer-hi front sen-
se necessitat del voluntariat 
presencial que ens recordava 
la necessitat. Mobilitzem-nos 
encara que sigui digitalment”.

actual, han elaborat dues pro-
postes de lots sostenibles que 
tenen com a denominador 
comú que l’origen de les pri-
meres matèries de tots els seus 
productes és local, podent ar-
ribar als noms, cognoms, i co-
ordenades de les finques d’on 
han sortit. 
La primera proposta de lots 
es caracteritza perquè  tots els 
productes han estat elaborats 
a partir de primeres matèries 
obtingudes a la Conca d’Òde-
na, posant l’accent en que l’im-
portant no només és on es fa 
el formatge o la cervesa, sinó 
que encara és més important 
que la llet, o l’ordi a partir del 
qual s’ha obtingut la malta per 
fer la cervesa s’hagin produït 
per part d’agricultors i rama-
ders locals. Afirmen que “cal 
que tota la cadena de valor es 
dugui a terme a nivell local si 
realment es volen generar ex-
ternalitats positives en el ter-
ritori”. És en base aquesta pre-
missa que han creat els “Lots 
de la Conca d’Òdena”.
La segona proposta de lots és 
d’abast català, i a més de man-
tenir la premissa que les pri-
meres matèries de tots els seus 

productes tinguin origen local 
per garantir que les externa-
litats positives en el territori, 
afegeix com a tret distintiu la 
utilització de plantes silvestres 
i varietats tradicionals actual-
ment en desús. 
Els organitzadors de la inici-
ativa afirmen que “aquestes 
espècies i varietats són im-
prescindibles per aconseguir 
que el model agroalimentari 
esdevingui més sostenible, 
divers, resilient al canvi climà-
tic, i que generi noves oportu-
nitats socials i econòmiques 
vinculades a la producció pri-
mària.” D’acord amb aquest 
raonament han creat els “Lots 
silvestres”
Des del Col·lectiu Eixarcolant 
indiquen que “cal tenir molt 
clar que amb el nostre con-
sum decidim com és el terri-
tori que ens envolta i quin és 
el model de desenvolupament 
social i econòmic que volem 
per nosaltres i les generacions 
futures”, i que “cal no que-
dar-se en un titular o embol-
call bonic, sinó anar al fons i 
comprovar si la sostenibilitat 
és real o només una maniobra 
de màrqueting”.
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Un total de 5.213 
estudiants i investiga-
dors han tingut l’opor-
tunitat de formar-se a 
les millors universitats 
i centres de recerca del 

món gràcies als 
emblemàtics ajuts 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l president de la Cam-
bra de Comerç de Bar-
celona, Joan Canadell, 

va visitar dijous  de la setmana 
passada l’Ajuntament d’Igua-
lada on, després de signar en 
el Llibre d’Honor, va mante-
nir una reunió amb l’alcalde, 
Marc Castells. En aquesta tro-
bada també hi van participar 
la tinenta d’alcalde Patrícia 
Illa, el regidor de Dinamitza-
ció Econòmica, Jordi Marcé, 
i el president de la Cambra 
Territorial de l’Anoia, Xavier 
Badia.
Marc Castells va valorar po-
sitivament l’intercanvi d’im-
pressions que van poder man-
tenir en relació amb el repte 
compartit d’ajudar el teixit 
productiu i va destacar que 
“cal que les administracions 
i les corporacions, que tenen 
l’objectiu d’ajudar a les em-
preses d’aquest país, els do-
nin les eines perquè puguin 
tenir tot el suport institucio-

El president de la 
Cambra, Joan Canadell, 
va ser a Igualada

Més de 5.000 persones han rebut 
beca de la Fundació ”la Caixa” per 
ampliar la seva formació
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació ”la Caixa” 
ha atorgat més de 5.000 
beques per ampliar la 

formació de joves talents i 
d’investigadors espanyols i es-
trangers des que es va posar en 
marxa el programa de Beques 
el 1982. En concret, 5.213 per-
sones han tingut l’oportunitat 
de fer estudis de postgrau, 
doctorat o recerca postdoc-
toral a les millors universitats 
i centres de recerca del món 
gràcies a l’impuls d’aquests re-
putats ajuts.
Pel que fa a les disciplines 
escollides pels becaris, desta-
quen les formacions en cièn-
cies de la vida (682 becats), 
enginyeria i tecnologia (647), 
medicina i salut (445), em-
presa (340) i filologia i lingüís-
tica (300).
«Som davant d’un programa 
veritablement transformador, 
capaç de canviar completa-
ment la vida de les persones 
que accedeixen a la beca ja 
que es poden formar a les 
millors institucions. Estem 
convençuts que apostar per 
aquests talents extraordinaris 
és fomentar també el canvi i la 
millora del conjunt de la soci-
etat, ja que l’avanç científic, la 
recerca i l’educació són, sens 
dubte, el motor del progrés», 
afirma Isidre Fainé, president 
de la Fundació ”la Caixa”.
El programa de Beques de la 
Fundació ”la Caixa” té una 
reconeguda trajectòria i és un 
referent a la comunitat uni-
versitària i científica. És el més 
important dels que promo-
uen en aquest àmbit entitats 
privades d’Espanya, tant pel 
nombre de beques convoca-
des com pel rigor en el procés 
de selecció, la varietat de les 
disciplines i la dotació eco-
nòmica de cada beca. A més, 
el programa es distingeix per 
l’atenció especial i el segui-
ment personal que s’ofereixen 
al becari abans, durant i des-
prés de la beca.

nal”. A més, també va agraïr 
al president de la Cambra la 
capacitat de treballar fora de 
l’àmbit de Barcelona. “Igua-
lada ha de ser un dels centres 
on la Cambra de Comerç 
pugui tenir una implantació 
important per donar serveis 
a les nostres empreses”.

Cooperació en 
projectes europeus
De la seva banda, Joan Ca-
nadell va destacar que la 
trobada ha permès valorar 
projectes en què les dues ins-
titucions poden col·laborar 
i, en aquest sentit, va des-
tacar que “una de les noves 
estratègies de la Cambra de 
Comerç és la de treballar en 
xarxa a tot el país i potenciar 
el paper de les cambres terri-
torials”. En el cas concret de 
l’Anoia, Canadell va apuntar 
la possibilitat de demanar 
conjuntament projectes eu-
ropeus en l’àmbit tecnològic, 
de transformació econòmica 
o mediambiental.

Així mateix, els receptors dels 
ajuts formen part de l’Associ-
ació de Becaris de ”la Caixa”, 
comunitat que s’ha convertit 
en un clúster d’excel·lència, 
compost per professionals de 
tots els àmbits que són au-
tèntics referents en els seus 
camps. 
Aquest programa també ha 
demostrat que fomentar la 
mobilitat no fa sinó establir 
ponts entre Espanya i altres 
països. I no solament s’esta-
bleixen ponts amb Espanya, 
sinó que entre el col·lectiu de 
becaris també es produeixen 
nombroses sinergies i col·la-
boracions. 
El programa de Beques de 
l’entitat manté intacta la seva 
filosofia de partida: facilitar 
oportunitats a joves talents 
perquè puguin desenvolu-
par-se i donar el millor d’ells 
mateixos en benefici de tota la 
societat.
El 1982, el programa de Be-
ques de postgrau a l’estranger 
va néixer amb l’objectiu de 
promoure la mobilitat en un 

moment en què anar a estudi-
ar a altres països era un pri-
vilegi reservat només a uns 
pocs. Avui dia, aquestes be-
ques continuen impulsant la 
mobilitat del talent i perme-
tent que joves estudiants bri-
llants cursin un màster o un 
doctorat en universitats d’Eu-
ropa, de l’Amèrica del Nord 
(els Estats Units o el Canadà) i 
de la zona d’Àsia-Pacífic (Aus-
tràlia, Corea del Sud, l’Índia, 
el Japó, Singapur i la Xina).
A més, el programa s’ha sabut 
adaptar a les noves necessitats. 
Els últims anys, el programa 
de Beques ha volgut potenciar 
la recerca més capdavantera a 
Espanya i Portugal. Aquesta 
és la raó per la qual es van cre-
ar els programes de doctorat 
INPhINIT i, més recentment, 
el programa de postdoctorat 
Junior Leader, que tenen com 
a objectiu atraure i retenir el 
millor talent investigador es-
panyol i internacional, i fo-
mentar la recerca innovadora 
i d’alta qualitat a la península 
Ibèrica. 
Des de l’inici del programa 
de Beques l’any 1982, la Fun-
dació ”la Caixa” ha destinat 
una inversió de 304,8 mi-
lions d’euros a la formació 
d’estudiants i a l’impuls d’in-
vestigadors. El primer any, el 
programa va disposar d’una 
dotació de 368.000 euros, i en 
la convocatòria de l’any 2020 
la inversió per part de la Fun-
dació ”la Caixa” ha estat de 
29,7 milions d’euros.

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
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REDACCIÓ / LA VEU 

A quest tercer trimestre 
de l’any s’ha reprès 
l’activitat dels diver·

sos programes d’Anoia Activa 
que gestiona el Consell Co·
marcal de l’Anoia, en el marc 
de la convocatòria Treball a les 
7 Comarques 2019 del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu·
nya (SOC). 
En les properes setmanes 
es duran a terme les jorna·
des formatives El canvi en la 
transformació organitzacional. 
El management del segle XXI, 
amb Xavier Marcet, el 12 de 
novembre en format webinar, 
i també El lideratge per adap-
tar-se a la nova realitat, amb 
Laia Massagué, el 29 de no·
vembre.  Es pot trobar tota la 

Dues noves formacions del Consell Comarcal per a empreses i 
emprenedors

El grau TIC del 
Campus d’Igualada 
endega uns seminaris 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i 
de Computació (GTI·

DIC) de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS) de la Universi·
tat de Lleida (UdL) al Campus 
Igualada endega una nova ini·
ciativa i activitat, els “Semina·
ris TIDIC”, amb el ple recolza·
ment de TICAnoia.
Els Seminaris TIDIC són un 
espai de diàleg, aprenentatge, 
i discussió entre els estudiants 
i professorat del GTIDIC, les 
empreses de TICAnoia, la co·
munitat EPS, i el públic en ge·
neral que estigui interessat en 
les noves tecnologies.
Als Seminaris TIDIC, les em·
preses de TICAnoia presen·
taran les seves experiències, 
interessos i necessitats, tecno·
logies, casos d’èxit i de fracàs, 
entre altres temes. També es 
presentarà la recerca que rea·
litza el professorat del, i altres 
membres de l’EPS que desit·
gin participar. 
Aquells estudiants del GTI·
DIC que estiguin realitzant 
projectes “personals” i que 
vulguin presentar i compartir 
l’experiència amb les empre·
ses, el professorat, i la comu·
nitat EPS, també hi podran 
participaran. Els Seminaris 
TIDIC també estan oberts a 
altres col·lectius (associacions, 

informació relativa a aques·
tes propostes gratuïtes al web 
www.anoiaactiva.cat. 
Prèviament, el 28 de setembre 
es va dur a terme, a la Biblio·
teca l’Atzavara d’Òdena, l’acció 
de capacitació Auxiliar d’Im-
pressió Offset i Postimpressió. 
Aquest curs té una durada de 
205 hores, de les quals 64 són 
de caràcter pràctic a les instal·
lacions de l’Escola del Treball 
de Barcelona, amb maquinà·
ria pròpia del sector d’arts grà·
fiques. 
La modalitat d’aquesta for·
mació és semipresencial, amb 
algunes sessions de formació 
teòrica online. 
Pel que fa a les accions rela·
cionades amb el suport a les 
empreses de la comarca s’han 
realitzat, dins dels seminaris 

d’impuls al teixit productiu, 
les formacions Com fer pres-
supostos per guanyar diners, el 
24 de setembre, i Com ser un 
venedor efectiu, el 20 d’octubre 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Aquests seminaris han apor·
tat als assistents eines pràcti·
ques per a la millora de la seva 

competitivitat. 
Finalment, en el marc de les 
Jornades Anoia Project, el 6 
d’octubre es va dur a terme, 
al Centre d’Innovació Anoia, 
la sessió La digitalització a les 
empreses, a càrrec de l’exper·
ta Susana Lluna. En aquestes 
jornades, es busca la reflexió 

i l’intercanvi d’experiències 
que permetin a les empreses 
adaptar·se a les noves neces·
sitats a les organitzacions en 
l’àmbit de la transformació 
digital i també en l’impacte 
d’aquests canvis tecnològics 
en les diverses àrees de la ges·
tió empresarial.

professionals...) que vulguin 
contribuir a “fer TIDIC” – en 
aquest cas, hauran de tenir el 
vist·i·plau dels organitzadors 
dels Seminaris.
Aquesta nova iniciativa neix 
amb els objectius d’ajudar a es·
tablir i consolidar el GTIDIC, 
augmentant la seva visibilitat 
entre el teixit empresarial i so·
cial de la comarca de l’Anoia 
(i altres territoris), enfortir i 
enriquir la connexió amb TI·
CAnoia i assolir una activitat 
que reverteixi en activitats de 
I+D+I amb les empreses del 
sector TIC de l’Anoia.
En la situació actual derivada 
de la COVID·19, els Semina·
ris TIDIC seran virtuals, i es 
realitzaran mitjançant la pla·
taforma de videoconferència 
del Campus Virtual de la nos·
tra universitat. Més endavant, 
si la situació millora podran 
passar a realitzar·se en format 
presencial.
Els seminaris tindran, de mo·
ment, una freqüència men·
sual, i es realitzaran l’últim 
dimecres de cada mes, de 19h 
a 20h. En la primera sessió 
inaugural, TICAnoia va lliu·
rar el premi al millor projecte 
integrat realitzat pels estudi·
ants de segon del GTIDIC (a 
les assignatures d’Aplicacions 
Mòbils, Innovació a les TIC, 
Experiència Usuari, i Especi·
ficació i Anàlisi de Sistemes 
Interactius).  
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ANOIA / LA VEU 

Davant les noves me-
sures preventives 
motivades per la 

COVID-19, que obliguen a 
tancar equipaments cívics 
i serveis de lleure infa ntil i 
juvenil, els i les professionals 
de joventut de la comarca de 
l’Anoia han sumat esforços 
per dur a terme una acció 
preventiva amb les persones 
joves dels diferents municipis 
de la comarca. Aquesta ini-
ciativa és possible gràcies a 
l’impuls de la Taula Comarcal 
de Joventut, amb la coordina-
ció del Consell Comarcal i la 
participació de diferents con-
sistoris. Des d’una mirada no 
alliçonadora que té en comp-
te les necessitats dels propis 
joves, l’equip comarcal vol en-
taular converses a peu de car-
rer per sensibilitzar sobre la 
importància del compliment 
de les mesures sanitàries, de-
tectar aquells casos de vulne-
rabilitat en què, pel nou con-
text, alguns joves es troben 
immersos, així com també 

oferir un espai d’acompanya-
ment i escolta activa davant la 
realitat actual. Precisament, 
els últims mesos s’han incre-
mentat el nombre d’atencions 
vinculades a la salut emocio-
nal dels joves de la comarca i, 
des dels serveis de joventut, 
no volen perdre l’oportunitat 
d’estar al costat dels joves en 
aquests moments complexos. 
Els municipis que han inici-
at el servei són Els Hostalets 
de Pierola, Capellades, Sant 
Martí de Tous, Calaf, Carme, 
El Bruc, Vallbona d’Anoia, 
Cabrera d’Anoia, La Pobla de 
Claramunt, Òdena, La Llacu-
na, Castellolí i Vilanova del 
Camí i, tot i que s’està treba-
llant per a oferir-ho en d’al-

Els serveis de Joventut de la comarca de l’Anoia sumen 
forces per fer front a la pandèmia a peu de carrer

Professionals de jo-
ventut recorreran els 

municipis anoiencs per 
parlar amb els i les joves 
i conscienciar-los sobre 
la importància de les 
mesures de seguretat

tres municipis de la comarca, 
serà en aquests on aquest mes 
de novembre es podran veure 
els agents juvenils que, en un 
format de parella educativa, 
s’aproximaran als i les joves. 

A més, aquests mesos s’han 
amplificat les campanyes de 
difusió que els diferents ser-
veis de joventut duen a terme 
a les seves xarxes socials, amb 
campanyes de caràcter na-

cional com #SomMaskers o 
#AnoiaMaskers, animant els i 
les joves a compartir imatges 
pròpies on reivindiquen l’ús i 
el compliment de les mesures 
de seguretat establertes.

ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena ha aprovat 
una moció que han 

presentat tots els grups mu-
nicipals (PSC-Òdena Pro-
grés, Òdena a Fons i Fem 
Òdena) en contra dels alda-
rulls anti-Covid i les festes 
il·legals. El text posiciona 
l’Ajuntament en contra “dels 
aldarulls instigats per grups 
reaccionaris, antidemocrà-
tics i feixistes, que no com-

pleixen amb les mesures, que 
malmeten l’espai públic i po-
sen en perill la Salut Pública”. 
També es mostren en contra 
“de les festes il·legals, que 
posen igualment en perill la 
Salut Pública”. Per tot això 
es comprometen a “prendre 
totes les mesures necessàries, 
tant de conscienciació com 
sancionadores per impedir 
la realització d’aquests actes 
incívics”.
La moció detalla que “man-
tenir comportaments sense 

assumir les mesures que ci-
entífics i sanitaris recoma-
nen i que els governs apli-
quen provoca la reproducció 
de la pandèmia sense con-
trol. Posa en risc la gent més 
vulnerable” i “pot provocar 
el col·lapse total del sistema 
de salut”. Recorda que “els 
drets i llibertats són béns 
inalienables de les persones, 
però en cap cas, llibertat sig-
nifica, en un Estat social i 
democràtic de Dret, posar en 
perill drets majors com és el 

dret a la salut”. El text asse-
gura que les “mesures poden 
ser criticables en la seva fe-
blesa o duresa, o la idoneïtat, 
però en cap cas en pot ser 
qüestionada la seva legalitat 
i legitimitat”. 
“És per això, que ens posicio-
nem en contra dels aldarulls 
que s’han donat en diverses 
ciutats de l’Estat, sense con-
trol i sense mantenir les me-
sures sanitàries, en el nostre 
cas Igualada, i que han mal-
mès mobiliari públic”, con-

Òdena aprova una moció conjunta contra aldarulls 
anti-covid i festes il·legals

clouen. 
Pel que fa a les festes il·legals 
expliquen que entenen “que 
les restriccions socials són 
dures, per a tothom, i que la 
socialització és una necessi-
tat intrínseca de la persona” 
però que “totes les persones 
hem de col·laborar per supe-
rar la pandèmia. La millor 
forma per fer-ho és escoltar 
els sanitaris i els científics, 
i seguir les mesures. Quan 
abans les assumim abans les 
podrem retirar”.

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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JORBA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona va lliurar, el pas-
sat 27 d’octubre el Pla 

director de clavegueram de 
Jorba, un treball que ha ser-
vit per elaborar un inventari 
de tots els pous de registre i 
de les canonades de la xar-
xa, amb una descripció de 
les seves característiques i el 
seu estat de conservació. A 
partir d’aquest inventari s’ha 
estudiat el funcionament del 
clavegueram i s’han fet unes 
propostes de millora.
El total de les actuacions tin-
dria un cost de 1.843.941,93 
euros i caldria que l’Ajun-
tament fes una inversió de 
45.000 euros per any durant 
33 anys per arribar a renovar 
la totalitat de la xarxa. Segons 
el pla, la primera d’aques-
tes inversions anuals caldria 
destinar-la als sectors més 
envellits i els de menors dià-
metres. 

La consultoria PW Advisory 
& Capital Services SL, sota 
la direcció del Servei d’Equi-
paments i Espai Públic de la 
Diputació de Barcelona, s’ha 
encarregat de la redacció del 
pla director, que ha tingut un 
cost de 8.580 euros i que ha 
finançat íntegrament la Dipu-
tació en el marc del pla Xarxa 
de governs locals 2016-2019. 
La redacció ha comptat amb 
el suport del personal muni-
cipal pel que fa a la recerca de 
documentació antiga del cla-
vegueram, les inspeccions de 
la xarxa i la revisió del propi 
pla director.
L’alcalde de Jorba, David 
Sánchez, explica que “aquesta 
és una eina bàsica per millo-
rar la xarxa que permetrà una 
millor gestió i eficiència de 

Jorba fa una diagnosi acurada del seu sistema de clavegueram

tot el sistema de sanejament i 
en conseqüent que tots els ve-
ïns i veïnes de Jorba tinguem 
uns serveis bàsics de qualitat.
Els plans directors de xarxes 
de serveis que realitza la Di-

putació de Barcelona són una 
eina de suport a la presa de 
decisions d’inversió en la mi-
llora de les xarxes de serveis 
d’aigua potable, enllumenat 
públic i clavegueram. Els 

treballs inclouen l’inventa-
ri de la xarxa, una diagnosi 
sobre el seu estat, propostes 
de millora, amb les caracte-
rístiques tècniques, i un pla 
d’etapes d’inversió.

La Diputació de 
Barcelona ha redactat 

el Pla Director de 
clavegueram

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba, 
ha decidit suspendre 
la celebració del Dia de 

la Gent Gran al municipi da-
vant les noves mesures i atesa 
la situació sanitària que viu 
Catalunya.
Així, davant la impossibilitat 
de celebrar la trobada anual 
amb la Gent Gran, en la que 
es ret homenatge i fa reconei-
xement a totes les persones 
majors de 65 anys, l’Ajunta-
ment ha preparat un lot de 

productes del municipi i que 
farà arribar a tots ells.
La regidora de Serveis a les 
Persones, Carme Marcé, es-
criu, en la carta que acompa-
nya l’obsequi “us tenim ben 
presents com a persones que 
heu fet créixer aquest poble i 
heu posat la vostra llavor per 
tal que esdevingui el que és 
avui”, alhora té un record per 
a totes les persones grans que 
a causa de la Covid-19 ens 
han deixat.
El lot inclou productes dels 
establiments del municipi 

com: una ampolla del Molí 
d’oli Cal Gibert de Sant Ge-
nis, pastes i magdalenes del 
Forn de Jorba i una crema 
hidratant de la Farmàcia de 
Jorba, una manera de fer po-
ble i territori i d’apostar pel 
comerç local i productes de 
proximitat.
La celebració del Dia de la 
Gent Gran a Jorba, era una 
cita del calendari jorbenc 
dels darrers anys, en la que 
es reunien prop d’una setan-
tena de veïns i veïnes en un 
dinar de germanor.

Jorba sorprèn la Gent Gran amb un 
lot de productes del municipi per 
recordar la seva festa

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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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Després de mesos de 
feina i negociacions, 
l’Ajuntament de Caste-

llolí ha arribat a un acord amb 
la Generalitat de Catalunya per 
aprovar el traspàs del tram de 
la carretera N-IIa al seu pas pel 
municipi de Castellolí. L’acord 
ja està signat i, així que el publi-
qui el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya (DOGC), 
la carretera ja serà oficialment 
propietat de l’Ajuntament, que 
feia temps que la reclamava. 
Es tracta d’un tram de poc més 
d’un quilòmetre (concretament 
1.021 metres, del punt quilomè-
tric 561 al 562), que actualment 
és la via central del municipi i 
que es coneix com l’Avinguda 
de la Unió.
L’Ajuntament havia reclamat 

aquest traspàs per poder tirar 
endavant un dels grans pro-
jectes de l’equip de govern per 
aquesta legislatura: la transfor-
mació de l’Avinguda de la Unió 
en illa de vianants per crear un 
espai cèntric al poble, reduint 
el trànsit rodat, eliminant bar-
reres arquitectòniques i con-
vertint el carrer principal del 
municipi en un punt de troba-
da i de passeig dels veïns.
Justament, per poder definir 
com ha de ser aquesta transfor-
mació, l’Ajuntament va signar 
el passat mes de setembre un 
conveni amb la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) 
per tal que els estudiants del 
darrer curs d’arquitectura ela-
borin diversos projectes, que 
presentaran a mitjans de ge-
ner en una exposició oberta al 
públic perquè els veïns puguin 

Castellolí aconsegueix la propietat de 
l’antiga N-IIa al seu pas pel poble

veure les propostes i valorar 
quines els agraden més, com 
a part del procés de participa-
ció sobre el futur de l’Avingu-
da Unió.  D’acord amb l’opinió 
dels veïns, doncs, l’Ajuntament 
escollirà d’entre els projectes 
dels alumnes quines propostes 
i idees són les més adequades. 
Les obres del vianalització del 
tram de l’Avinguda de la Unió, 
de gran envergadura, seran fi-
nançades per la Diputació de 
Barcelona i executades l’any 
2021.
Per l’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, “aquest traspàs és una 
molt bona notícia i el primer 
pas per desenvolupar un pro-
jecte cabdal de legislatura: re-
convertir l’antiga carretera en 
un veritable punt de trobada al 
centre del poble, pensat per a 
les persones”.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha adquirit 14 ordina-
dors Chromebook que 

ha cedit a l’Institut - Escola 
castell d’Òdena perquè aques-
ta els pugui cedir a les famí-
lies més necessitades. Aquests 
dispositius van destinats als 
alumnes de primer d’ESO
La compra dels Chromebo-

oks ha suposat una inversió 
de 4212,66€ finançats per la 
Diputació de Barcelona.
La regidora d’educació, Alba 
Gallardo explica que l’objec-
tiu de la compra és ajudar als 
alumnes que no tenen mitjans 
per adquirir aquests disposi-
tius a fer seguiment i millora 
de les seves competències di-
gitals alhora que contribuïm a 
reduir l’escletxa digital.

Òdena cedeix dispositius 
informàtics als alumnes 
més vulnerables

ÒDENA / LA VEU 

Els proper dilluns 16 de no-
vembre l’equip del Síndic farà 
una atenció telemàtica (tru-
cada o videotrucada) dirigida 
als veïns i a les entitats d’Ode-
na i comarca que vulguin fer 
consultes o exposar queixes 
en relació amb vulneracions 

dels seus drets per part d’ad-
ministracions públiques i 
empreses que presten serveis 
generals (aigua, llum, gas,...).
Les persones que hi estiguin 
interessades, caldrà que con-
certin prèviament l’entrevista 
trucant al telèfon 900 124 124 
o enviïn un correu electrònic 
a l’adreça sindic@sindic.cat

Atenció telemàtica personalitzada del 
Síndic de Greuges a Òdena

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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MONTBUI / LA VEU 

El PSC-Anoia s’ha pro-
nunciat aquest dimarts 
sobre la sentència que 

condemna l’exalcalde socialis-
ta de Montbui, Teo Romero, a 
2 anys de presó i 4 d’inhabili-
tació per malversació de fons 
públics. En un comunicat, la 
formació anuncia que ha do-
nat de baixa del partit a Ro-
mero, després que ja estigués 
suspès de militància abans 
d’iniciar-se el judici.
Des del PSC-Anoia lamenten 
que “amb la sentència queda 
en entredit l’ètica més estric-
ta que ha de regir la gestió 
pública, a la qual els socialis-
tes ens obliguem per mandat 
dels nostres estatuts”. L’orga-
nització també anuncia que 
recolzarà el nou portaveu 
municipal i la resta dels com-
panys de l’agrupació de Santa 
Margarida de Montbui “per a 

treballar per un projecte soci-
alista, ara renovat, mereixedor 
de nou de la confiança de la 
gent de Montbui per a conti-
nuar transformant, a millor i 
com sempre, la realitat quoti-
diana de la ciutadania i el seu 
entorn”.
Finalment, els socialistes ano-
iencs expliquen que “respec-

El PSC dona de baixa a Teo Romero i 
inicia la renovació del seu projecte per 
Montbui

tem la sentència, tal i com 
sempre fem davant de qual-
sevol sentència judicial” i que 
seguiran “guiant-se pel codi 
ètic del partit que detalla que 
l’exercici d’un càrrec no és mai 
un privilegi. Ha de ser sempre 
un servei als interessos gene-
rals i a les persones a les quals 
es representa i es governa”.

MONTBUI / LA VEU 

Santa Margarida de 
Montbui té en marxa 
des del passat mes de 

juliol el nou model de recolli-
da pels residus voluminosos. 
El servei va néixer per donar 
resposta a un problema re-
current al municipi com és 
l’abandonament de mobles i 
andròmines al carrer fora del 
calendari establert fins ara. La 
nova recollida ha passat a fer-
se porta a porta, per a totes 
aquelles adreces que han sol-
licitat el servei prèviament.
Durant la campanya s’han fet 
actuacions de difusió per in-
formar a tota la població del 
canvi de model de recollida, i 
durant els mesos de setembre 
i octubre informadors ambi-
entals han realitzat inspec-
cions periòdiques als punts 
del municipi amb abando-
naments habituals de residus 
així com visites porta a porta 
als domicilis i comerços pro-
pers d’aquests punts.
En els punts que es continuï 
reiterant l’abandonament de 
residus voluminosos, aquests 
es clausuraran amb la retirada 
dels residus i la senyalització 
informant de l’incompliment 
i la sanció associada, que pot 
arribar fins als 1.500 € d’acord 
amb l’Ordenança municipal 
de convivència ciutadana.

Resultats dels primers me-
sos
Durant els tres mesos que 
porta en funcionament el 
servei, l’Ajuntament ha rebut 
més de 220 sol·licituds per 
demanar la recollida d’objec-
tes voluminosos a domicili, 
de mitjana cada setmana els 
operaris han passat per 20 
portes a recollir els residus 
dels veïns i veïnes del muni-
cipi. D’aquesta manera s’evita 
que els mobles, matalassos, 
electrodomèstics, portes i 
d’altres objectes que no es 

necessiten ocupin un espai a 
la via pública, millorant així 
l’aspecte de les vies públiques 
de Montbui.
En les visites realitzades pels 
informadors ambientals s’han 
informat a 370 famílies de 
l’entorn dels carrers Sant Bar-
tomeu, Òdena, Vilanova del 
Camí, Sant Miquel, Escoles, 
Sant Jordi i carrer del Pont. La 
gran majoria mostrava el seu 
coneixement i satisfacció amb 
el nou servei de recollida.
I tot i que s’han reduït molt 
els abandonaments de volu-
minosos, encara hi ha alguns 
punts on continuen existint 
aquestes males pràctiques. 
Durant les inspeccions s’han 
identificat aquests abandona-
ments adhesius informatius 
que adverteixen de les fortes 
sancions econòmiques que es 
poden imposar.

Com funciona el servei?
Es recullen porta a porta tots 
aquells voluminosos que se-
gueixen els passos següents. 
D’entrada, cal concertar el ser-
vei, que és gratuït per als veïns 
i veïnes, trucant al telèfon de 
l’Ajuntament montbuienc 93 
803 47 35. També es pot fer 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça montbui.mediambi-
ent@montbui.cat
Seguidament cal que els ciu-
tadans dipositin els residus 
davant del portal de casa unes 
hores abans de l’hora concer-
tada per la recollida. Cada 
setmana es retiren els residus 
admesos a la recollida porta 
a porta com ara mobles (so-
fàs, portes, armaris, taules i 
cadires,...), electrodomèstics, 
matalassos, somiers o poda. 
Altres residus com la runa, 
vidres o pneumàtics s’han de 
traslladar a la deixalleria mu-
nicipal. L’horari d’atenció de 
la deixalleria és de dimarts a 
divendres de 10 a 13 h i de 16 
a 19 hores, i els dissabtes de 9 
a 14 hores.

Èxit de participació en el 
servei de recollida porta 
a porta de residus volu-
minosos de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Durant els primers 
dies de novembre el 
risc de rebrot de co-

ronavirus a Montbui ha bai-
xat considerablement. El pic 
d’aquesta segona onada es 
va establir en prop dels 800 
punts assolits durant la dar-
rera setmana d’octubre. Sos-
tingudament, aquest risc de 
rebrot ha baixat fins al 242 
punts d’aquest dimarts 10 de 
novembre. Actualment, en 
dades facilitades pel Depar-
tament de Salut, hi ha 385 
positius certificats amb prova 
PCR en el municipi, i més de 
2.000 casos sospitosos d’ha-
ver contret el coronavirus des 
de l’inici de la pandèmia.
Aquest descens ha coincidit 
amb l’entrada en vigor de tot 
el paquet de restriccions per 
a diferents activitats i també 
a la mobilitat, imposades per 
la Generalitat de Catalunya, i 
que inclouen el confinament 
nocturn (de 22 a 6 hores) i el 
confinament de cap de set-
mana (de divendres a les 6 
del matí i fins dilluns a les 6 
del matí. Tot plegat s’afegeix 
a les limitacions a l’hostaleria 
(únicament menjar per em-

portar i lliurament a domi-
cili), també les restriccions 
a la pràctica esportiva i als 
esdeveniments comunitaris i 
culturals.
A Montbui s’han limitat els 
serveis com ara la Biblioteca 
Mont-Àgora, que únicament 
ofereix préstec de documents 
i consulta bibliogràfica, sem-
pre amb cita prèvia. Con-
tinuen tancats els diferents 
equipaments esportius, així 
com també els espais cívics 
i els elements de mobiliari 
esportiu dels parcs públics. 
De la seva banda, el mercat 
dels dissabtes MontMercat 
funciona al 30 per cent dels 
comerços, en compliment de 
la normativa vigent.
Es mantenen en marxa aque-
lles activitats formatives de 
caire sòciocultural i adreça-
des als col·lectius més vulne-
rables.
També funcionen amb total 
normalitat els centres educa-
tius i les llars d’infants. Casos 
puntuals de Covid-19 van 
obligar a confinar preventi-
vament alguns grups d’alum-
nes a les escoles montbuien-
ques, però actualment ha 
disminuït considerablement 
aquesta afectació i el curs 

escolar continua amb nor-
malitat. A les llars d’infants 
municipals no hi ha hagut 
afectacions, i s’han continuat 
seguint fil per randa tots els 
protocols sanitaris.  
L’Ajuntament montbuienc 
continua treballant amb la 
màxima normalitat, oferint 
tots els serveis d’atenció a la 
ciutadania de forma presen-
cial, tot i que el teletreball 
s’ha implementat parcial-
ment en determinats nivells 
tècnics.
La Brigada Municipal conti-
nua reforçant els serveis de 
neteja i desinfecció, amb tas-
ques sectoritzades i que te-
nen com a objectiu mantenir 
les vies i espais públics en les 
millors condicions.    
Des de l’Ajuntament mont-
buienc es recorda que cal 
complir totes les mesures sa-
nitàries. Es demana als veïns 
i veïnes que limitin al màxim 
possible els  contactes socials 
i que es respectin el mesura 
que sigui possible les bom-
bolles de convivència. També 
que s’extremin les mesures 
preventives com distància in-
terpersonal, rentat de mans, 
utilització de mascareta i ven-
tilació d’espais.

Les dades de la pandèmia milloren a 
Montbui, però calen precaucions

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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Iguana segueix desple-
gant la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica arreu de 

la comarca de l’Anoia i ja ha 
enllestit el desplegament a 
La Pobla de Claramunt. Amb 
la incorporació d’aquest nou 
municipi, Iguana ja dona co-
bertura a més de 44.000 uni-
tats immobiliàries d’una tren-
tena de nuclis de la comarca i 
municipis limítrofs.
Iguana ofereix l’ample de ban-
da més elevat de la comarca 
amb fins a 1 Gbps de descàr-
rega i 300 Mbps de pujada per 
a particulars a preus d’allò més 
competitius. És tracta doncs, 
d’un ample de banda d’alta 
qualitat amb un servei de pro-
ximitat, quelcom necessari en 
els temps que corren. L’ope-
rador de l’Anoia no deixa de 
banda a les persones que pot-
ser no necessiten un ample de 
banda tan elevat i és per això 

que ofereix una segona mo-
dalitat de 100/10 Mpbs. Sobre 
qualsevol connexió a Internet 
s’hi pot afegir telefonia fixa, 
línies de telefonia mòbil o te-
levisió, així com serveis espe-
cífics per a empreses.
Els pobletans i pobletanes que 

Iguana fa arribar la seva xarxa de fibra òptica a la 
Pobla de Claramunt

ho desitgin ja poden demanar 
l’alta a través de la pàgina web 
www.iguana.cat, per telèfon al 
93 803 55 09 o per correu elec-
trònic contacte@iguana.cat.
Iguana també està treballant 
en el desplegament de la seva 
fibra òptica a Vilanova del 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt, 
conjuntament amb 9 
municipis petits de 

la demarcació de Barcelona 
participa en una prova pi-
lot on  es treballarà de la mà 
dels municipis per garantir la 
continuïtat dels seus nego-
cis, evitar la pèrdua de llocs 
de treball i fomentar el crei-
xement econòmic d’aquestes 
poblacions.
Reempresa, el mercat de com-

pravenda de petites i mitjanes 
empreses de Catalunya és una 
iniciativa promoguda per la 
patronal catalana Cecot i la 
fundació Autoocupació que té 
per objectiu fomentar la trans-
missió empresarial i evitar el 
tancament de negocis per falta 
de relleu. El Centre de Reem-
presa de Catalunya posarà en 
marxa un espai propi al seu 
web (www.reempresa.org) 
amb informació del servei i la 
possibilitat d’inscriure-s’hi de 
manera gratuïta.

La Pobla de Claramunt participa en  la prova pilot 
de Reempresa als muncipis petits.

LA POBLA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt està 
realitzant, en aquest 

mes de novembre, el projecte 
d’arranjament de diversos ca-
mins rurals inclosos al Pla de 
Prevenció d’Incendis Fores-
tals (PPI) de la Diputació de 
Barcelona, amb una inversió 
de 8.840€. Els treballs s’han 
centrat en aquells vials pels 
quals és possible la circulació 
de camions del cos de Bom-
bers de la Generalitat de Ca-
talunya.
Concretament es tracta del 
condicionament del camí i 
pujada dels Mollons, el camí 
fins a la Roca Llarga, la bai-
xada de la Maça arribant fins 
a la zona dels Masets i final-
ment el tram carener de Les 
Planes, sumant un total de 8 
quilòmetres.
Les actuacions de manteni-
ment, consolidació i millora 
sobre elements d’accés viari 
(xarxa viària bàsica) que s’han 
dut a terme són el repàs de la 
plataforma, que consisteix en 
l’eliminació dels bassals, xara-
galls i pedregam, que dificul-
ten la circulació dels vehicles; 
l’evacuació de l’aigua (neteja 
de trencaaigües) i la tallada 
i estassada de la vegetació a 
banda i banda del camí per 
adequar les pistes al pas ràpid 
d’un vehicle d’extinció.

La Pobla inverteix 
8.840€ per la millo-
ra de 8 quilòmetres 
de camins

Camí on ja hi té bona part 
del municipi en cobertura 
i properament farà arribar 
la seva xarxa de fibra òptica 
a Copons, Veciana, Carme, 
Orpí, Piera, La Llacuna i a 
Montserrat Parc i Sant Pau de 
la Guàrdia a El Bruc.

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Les patrulles van tor-
nar a reforçar el cap de 
setmana la vigilància 

per tal de fer complir amb la 
normativa obligada per l’estat 
d’alarma i s’han fet controls en 
vàries zones del municipi. En 
total els agents han aixecat 86 
actes per incompliment de les 
restriccions per COVID.
Tot sovint els agents es limiten 
a informar sobre les mesures 
sanitàries. De fet, segons as-

Un total de 86 actes policials per no 
respectar les mesures COVID

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Més d’un centenar de 
persones van pas-
sar divendres per la 

carpa informativa que l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
havia instal·lat a l’entorn del 
mercat ambulant. L’alcaldessa 
Noemí Trucharte i la regido-
ra de Participació Ciutadana i 
Cultura, Carlota Silva han atès 
les consultes de la ciutadania i 
els han convidat a omplir l’en-
questa del Procés Participatiu.
Tant Noemí Trucharte com 
Carlota Silva han destacat que 
“ha estat un matí molt profi-
tós perquè a banda de resoldre 
dubtes sobre els projectes que 
s’inclouen al Procés, han pogut 
intercanviar impressions amb el 
veïnat”.  “Estem molt satisfetes 
de la participació i també amb 
la interacció de la ciutadania 
que ha aprofitat l’ocasió per fer-
nos tot tipus de consultes i tras-
lladar-nos algunes peticions”.

Més d’un de peticions 
en el marc del Procés 
Participatiu

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’acord del ple referma 
el compromís de l’Ajun-
tament de Vilanova del 

Camí, perquè la zona de Can 
Titó, sigui considerada “un 
espai natural a preservar i, en 
conseqüència, no pugui ser 
destinada a un ús industrial tal 
com planteja el PDUAECO”. 
El pla preveu quatre àmbits 
d’estudi en els quals desenvo-
lupar el nou sòl industrial. Un 
d’aquests correspon a la zona 
denominada “Vilanova Sud”, 
que afecta completament la 
zona coneguda com a Can 
Titó, des dels plans del Tudó 
fins a les Parellades, situada al 
nord i al sud de la denominada 
Ronda Sud (C37). 
Aquest és un espai popular 
d’esbarjo dels veïns de Vilano-
va, Igualada i Montbui essenci-
al per a la salut i la qualitat de 
vida de la ciutadania. També és 
una zona rica en biodiversitat 
i amb una orografia complexa 
caracteritzada per les planes 
agrícoles i nombrosos torrents 
que desguassen les aigües pro-
cedents de la serra de Collbàs.
Amb aquesta moció conjunta, 
els grups acorden traslladar al 
departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la decisió d’excloure 
aquesta zona dels àmbits d’es-
tudi del PDUAECO.

Per la seva banda, ERC Vila-
nova va presentar en solitari 
una altra moció a favor de la 
protecció de l’entorn natural 
del municipi i per al foment 
de l’activitat econòmica. Els 
republicans tornaven a po-
sar sobre la taula les deman-
des dels veïns i veïnes de la 
Conca d’Òdena que es van 
mobilitzar per l’aturada de 
l’estudi de dinamització eco-
nòmica, mitjançant el pla di-
rector (PDUAECO). 
En aquesta moció, presentada 
per Marc Bernáldez, dema-
naven dotar al departament 
de Promoció Econòmica dels 
recursos i les eines necessàries 
per crear un programa especí-
fic de captació d’empreses va-
lorant l’espai actual i “les grans 
possibilitats que ofereix el mu-
nicipi”. També demanaven fo-
mentar polítiques d’Ocupació 

La preservació de l’entorn natural de 
Can Titó va centrar dues mocions al ple

i autoocupació.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, va va-
lorar la bona voluntat de la 
moció, però va demanar dei-
xar-la sobre la taula, per tal de 
continuar treballant-la, amb 
més profunditat, de cara al 
proper ple. També va assenya-
lar que hi ha alguns punts que 
no comparteixen, perquè ja 
són accions que ja s’estan de-
senvolupant, com per exem-
ple reforçar l’emprenedoria i 
l’autoocupació. A més, estan 
preparant altres projectes de 
la mà de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat.
En tot cas, “sí seria bo”, va dir, 
tal i com havien aprovat amb 
una moció anterior, demanar 
més recursos a la Generalitat, 
perquè els ajuts als autònoms 
aprovats recentment s’han 
mostrat insuficients. 

segura el cap policial, les dues 
terceres parts que els agents 
actuen és en forma d’avisos i 
només una tercera part suposa 
aixecar actes. Després és Salut 
qui valora si cal posar o no de-
núncia.
Reconeixen que de vegades no 
és fàcil fer complir mesures 
que generen dubtes o contra-
diccions, com per exemple, el 
fet de menjar o beure a la via 
pública, cosa que sí es pot fer, 
però només una persona quan 
està sola o respectant la dis-

tància de seguretat de dos me-
tres. En altres situacions -per 
exemple, un menor acom-
panyat d’un adult-, la Policia 
actua per informar. També 
ho fan a la porta dels establi-
ments on es fan cues, per tal 
de vetllar perquè es respecti la 
distància de seguretat.
Cal recordar que no podem 
saltar-nos el confinament 
perimetral de cap de setmana 
encara que ho fem a peu, si no 
és en algun dels motius con-
templats com excepcions. 

Si la meteorologia i les condi-
cions sanitàries ho permeten, 
es tornarà a instal·lar la carpa 
informativa dos divendres més, 
el 13 i el 20 de novembre, de 10 
a 12 h, per seguir convidant els 
vilanovins i vilanovines a parti-
cipar en les decisions munici-
pals. Recordeu que també s’han 
instal·lat urnes i s’han distribuit 
butlletes en tres espais munici-
pals: l’OAC del Casal de la Gent 
Gran, l’Ajuntament i el Mercat 
municipal Sant Hilari.
Així mateix continua obert 
el procés per participar de 
manera telemàtica, omplint 
el formulari que trobareu al 
web municipal. De moment 
s’han rebut, per aquest mitjà, 
123 enquestes.
Teniu temps per participar 
fins el 27 de novembre. Re-
cordeu que només es pot 
votar una vegada i que úni-
cament poden participar les 
persones majors de 16 anys 
empadronades al municipi.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Esport Salut, romandrà en-
cara uns dies més a casa, 
fruit de la pròrroga de res-
triccions Covid, que imposa 
el Departament de Salut. No 
obstant els grups, lluny d’es-
tar parats, s’estan mostrant 
més actius que mai. Setma-

nalment es comparteixen 
les sessions d’Activitats Di-
rigides, Ioga, Pilates, Gim-
nàstica correctiva i Activitat 
física per a la gent gran.
Els mateixos tècnics espor-
tius de Jocnet es cuiden de 
preparar-les, d’engrescar als 
grups a practicar i de fer-ne 
el seguiment. 

“Suma’t a les classes on line”, és la 
proposta d’Esports per continuar fent 
pràctica esportiva des de casa
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va aprovar per 
unanimitat Manifest 

institucional pel Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, que 
se celebra el 25 de novembre, 
consensuat per la Generalitat 
de Catalunya, les Diputacions 
de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’As-
sociació Catalana de Munici-
pis  i la Delegació del Govern 
d’Espanya a Catalunya. 
El text recorda que l’origen 
d’aquest Dia internacional va 
ser l’assassinat el 25 de nom-
bre d’ara fa 60 anys de tres 
germanes activistes políti-
ques, Minerva, Patria i Maria 
Teresa Mirabal. Reivindica 
que des d’aleshores “no han 
cessat els esforços de movi-

ments socials, feministes i de 
tots els àmbits per a eradicar 
les violències masclistes” i 
posa en valor iniciatives po-
pulars dels últims anys que 
“anuncien que el temps s’ha 
esgotat per als agressors mas-
clistes” com el #NoEstàsSola, 
el #MeToo o el #YoSiTeCreo”. 

Òdena referma el rebuig a la violència masclista 
amb l’adhesió al manifest del 25 de novembre

Malgrat tot, recorda que “el 
repte és enorme: es tracta de 
canviar la societat i destruir el 
poder patriarcal”.
En el manifest d’enguany diu 
que “el rebuig social contra 
les violències masclistes és 
cada cop més fort” i reconeix 
que “mai abans hi havia hagut 

una implicació tan extensa i 
conscient respecte les violèn-
cies masclistes”. Recorda que 
“els darrers mesos han estat 
absolutament durs per a les 
dones i criatures que viuen 
en situacions de violència 
com, segurament, ho seran 
els mesos que vindran, men-
tre duri la pandèmia”. I es 
dirigeix als homes que estan 
“en contra d’aquestes violèn-
cies” i que saben que un dels 
seus “amics, familiars, cone-
guts les exerceixen”: “és hora 
que us en feu responsables i 
hi intervingueu”, sentencia.
El document acaba adre-
çant-se als agressors, recor-
dant-los que “no hi haurà 
espai per a la impunitat”, i 
també a la ciutadania: “Les 
violències masclistes només 
es poden eliminar des de l’ar-
rel, sigues tu també còmpli-
ce en la construcció d’aquest 
món millor”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, a 
través de Promoció 

Econòmica, ha posat a dis-
posició el servei de domici-
liació al Centre d’Innovació 
Anoia per a professionals i 
empreses. Aquests podran 
sol·licitar el servei a Promo-
ció Econòmica que valora-
rà la petició i gestionarà la 
col·laboració a través d’un 
conveni.
El servei de domiciliació 
permetrà a empreses i pro-
fessionals rebre corres-
pondència i paqueteria en 
aquest equipament munici-
pal i altres avantatges com 
l’accés a la sala de reunions, 
per 10 hores al mes, prèvia 
disponibilitat i sol·licitud 
d’espai.
El servei de domiciliació 
s’estableix mitjançant un 
conveni entre l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí i l’em-
presa o el professional inte-
ressats. 
Com dèiem, aquest servei 
permet també la distribució 
de correspondència i la re-
cepció de correu certificat 
amb la prèvia autorització 
de l’usuari.  Un cop recep-
cionada, el Centre d’Inno-
vació Anoia envia un correu 
electrònic a l’interessat in-
formant-lo de l’arribada.
La correspondència i la pa-
queteria es podrà recollir en 
l’horari d’atenció al públic, 
de dilluns a divendres de 
8:00 a 15:00 h.

CAPELLADES / LA VEU 

El servei de joventut 
de Capellades tanca el 
període de suport en la 

tramitació de beques doblant 
les atencions presencials realit-
zades respecte l’any passat. En-
guany ha estat la segona edició 
del servei.  
Els mesos de setembre i octubre 
s’han destinat a rebre consultes, 
acompanyar  i/o realitzar tra-
mitacions a les diferents con-
vocatòries d’ajuts per a estudis 
postobligatoris, entenent tots 
aquells estudis posteriors a la 

ESO.  
Segons la tipologia d’estudis, les 
convocatòries són diferents i, 
per tant, les persones estudiants 
poden optar a diferents ajuts 
compatibles alhora:  
• Beca general del Ministeri: 
tots els estudis postobligatoris 
• Beca equitat/agaur Generali-
tat de Catalunya: tots els estudis 
universitaris 
• Beca Capellades: joves empa-
dronats al municipi que s’han 
de desplaçar 
• Beques pròpies d’algunes Uni-
versitats 
Tot i les restriccions davant la 

situació pandèmica del mo-
ment, les atencions s’han seguit 
realitzant de forma individual i 
seguint totes les mesures neces-
sàries. El servei presencial s’ha 
pogut oferir dos dies per setma-
na en horaris de matins i tardes 
i, en alguns casos, s’ha fet de 
forma telemàtica o mitjançant 
el telèfon mòbil.  
D’aquesta manera, les atenci-
ons presencials han sumat més 
de 50 joves estudiants i famílies 
ateses, més de 60 acompanya-
ments telefònics i/o virtuals i 
20 suports en la tramitació de la 
beca municipal de Capellades.  

Increment en la demanda de beques per al transport 
d’estudiants, a Capellades

La majoria d’atencions han es-
tat d’estudis postobligatoris se-
cundaris, com són Batxillerat, 
Cicles de Grau Mitjà o cicles de 
Grau Superior, però és impor-
tant destacar els estudis univer-
sitaris o els estudis d’ensenya-
ments artístics.  
A trets generals, es fa una valo-
ració molt positiva del servei i 
es convida a qui vulgui/necessi-
ti a posar-se en contacte amb la 
tècnica de joventut per a qualse-
vol dubte relacionat amb temes 
juvenils. La podeu trobar al cor-
reu electrònic abenito@anoia-
jove.cat o al telèfon 679964684.  

Promoció Econò-
mica ofereix el 
servei de domici-
liació d’empreses al 
Centre d’Innovació 
Anoia

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest passat mes d’oc-
tubre el Ple de l’Ajun-
tament de Capellades 

ha celebrat una sessió extra-
ordinària per aprovar les or-
denances fiscals per a l’exercici 
de l’any vinent. 
L’equip de govern amb ERC i 
VdC-CUP ha considerat, amb 
el recolzament de Junts per 
Capellades i el PSC, que la si-
tuació provocada per la Co-
vid-19 ha deixat moltes famí-
lies en una situació econòmica 
complicada i que per això cal 
donar recolzament evitant pu-

jar els impostos per a l’any 
vinent. El grup de Ciutadans 
ha votat en contra d’aquesta 
proposta. Així les taxes mu-
nicipals es veuran congela-
des i no s’aplicarà cap incre-
ment en el proper exercici.
L’alcalde Salvador Vives, 
agraeix als grups principals 
de l’oposició de la corporació 
capelladina el seu suport en 
la votació de les ordenances 
fiscals pel proper any, “es 
preveu pel 2021 una situa-
ció complicada amb l’actual 
pandèmia de la Covi-19 i des 
de l’Ajuntament no hem de 
fer-la més greu”.

Capellades congela els 
impostos per a l’any vinent

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de novem-
bre és previst que es 
faci a Capellades la 

cinquena edició del Festival 
d’Orgue.
L’actual situació, amb les li-
mitacions establertes pels 
rebrots, condiciona molt la 
programació del festival. La 
previsió és que pugui comen-
çar el diumenge 22 de novem-
bre i s’allargui durant 4 caps 
de setmana. Si les restriccions 
es prorroguen, la intenció és 
reprogramar els concerts tan 
aviat com sigui possible.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, explica com “aquesta 
és una situació excepcional i 
per això treballem de manera 
diferent, però sense renunciar 
mai a una programació cul-
tural de nivell i de la manera 
més segura possible. El Festi-
val d’Orgue és una iniciativa 

que ha anat arrelant aquests 4 
anys i que ha anat fidelitzant el 
seu públic i la nostra voluntat 
és mantenir-la i fer-ho amb el 
mateix nivell d’excel·lència. 
A més, és una oferta que per 
les seves característiques –un 
púbic no excessivament nom-
brós i un espai d’una amplitud 
excepcional- és especialment 

Cinquena edició del Festival d’Orgue 
de Capellades

idònia en les actuals circums-
tàncies”.
Aquest any el Festival d’Or-
gue, organitzat conjuntament 
entre l’Ajuntament i els Amics 
de l’Orgue de l’església de San-
ta Maria de Capellades, com-
bina el cant coral amb l’orgue. 
Les formacions convidades 
són la Coral Càrmina, els Bar-
celona Gòspel Messengers i el 
Cors ARSiNNova, que canta-
ran acompanyats a l’orgue per 
David Malet, Ramon Escalé 
i Adreu Diport, respectiva-
ment. Com és ja habitual de 
cada edició, també es compta 
amb Jonatan Carbó, acompa-
nyant a l’orgue el contratenor 
Oriol Rosés, en el Concert 
Solidari de La Marató.
Les entrades s’han de com-
prar a la pàgina web entra-
polis.com i els concerts són 
sempre els diumenges a les 
6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies es podrà 
veure en funcionament 
un nou vehicle per a 

Serveis Municipals de l’Ajunta-
ment de Capellades. Es tracta 
d’un camionet que servirà per 
millorar el servei en general i de 
manera específica per a l’àrea de 
jardineria on sovint es mouen 

restes vegetals de més volum 
i per això cal més capacitat 
d’emmagatzematge. 
Actualment hi ha una furgo-
neta per al servei d’aigua que 
treballa per resoldre les dife-
rents incidències que es pro-
dueixen a la xarxa  i un altre 
vehicle que es destina més 
sovint a les tasques de neteja i 
manteniment de la vila.

Un nou vehicle per donar 
més servei a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres s’ha 
fet la signatura ofici-
al del conveni de col-

laboració entre el consistori 
municipal i aquesta entitat ca-
pelladina que enguany com-
pleix 100 anys.
L’Ajuntament de Capellades 
ha ofert col·laboració econò-
mica de 3.600 euros per aju-
dar en les despeses d’aquesta 
centenària celebració. Així 
s’ha editat un llibre que recull 
aquests 100 anys d’història, 
gràcies al treball desinteressat 

de la seva autora, la capelladi-
na Maria Teresa Costas Palo-
mo.
A la signatura oficial hi ha as-
sistit d’una banda l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives, i 
la regidora d’Esports, Anna 
Xaus, i de l’altra la presiden-
ta de l’entitat, Asun Larriba. 
Les dues parts han manifestat 
la seva satisfacció per l’acord 
i per haver pogut realitzar la 
celebració, malgrat les restric-
cions.
La regidora d’Esports, Anna 
Xaus, ha explicat com “a més 
a més del conveni exprés per 

a la celebració, des de l’Ajun-
tament hem acordat amb la 
Junta fer un treball integral 
de les instal·lacions deixant 
arreglades les diferents inci-
dències que s’han anat pro-
duint arran de la manca de 
manteniment continuat. S’ha 
intervingut canviant la xar-
xa de protecció, raspallant i 
sanejant la gespa i pintant la 
zona de tribuna. Ara mateix 
l’equipament presenta un bon 
estat general i ens hem com-
promès amb el club a seguir 
en aquesta línia, fent manteni-
ment de manera continuada”.

Conveni entre l’Ajuntament i el Club 
Futbol Capellades
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en venda i Reparació

Servei Tècnic Apple
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d’equips Apple 
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Tenim TOT el que necessites tan per Apple com per Windows
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat dijous 29 d’oc-
tubre es va aprovar en 
sessió plenària a l’Ajun-

tament de Santa Coloma de 
Queralt la donació de la finca 
que conté l’edifici d’un antic 
molí fariner conegut com “la 
Farinera”.
La farinera forma part d’un 
conjunt patrimonial molt sin-
gular, testimoni de l’impuls 
industrial que es donà al poble 
el segle passat. Va ser entre el 
1893 i el 1894 que es va cons-
truir l’estructura de tres edi-
ficis on hi havia: una fàbrica 
de ciment, una serradora i la 
farinera, i on una única màqui-
na de vapor (de la qual encara 
se’n pot veure la xemeneia) feia 
anar aquestes tres fàbriques si-
multàniament. 
La farinera va ser la última en 
finalitzar la seva activitat.  No 
va ser fins al 2003, quan defi-
nitivament va tancar les seves 
portes, cosa que explica que 
es mantingui tota la maqui-
naria original del segle passat 
intacta. El fet que conservi tota 
aquesta maquinària permet 
poder explicar tot el procés 
d’elaboració de la farinera fet 
que li confereix un potencial 
museístic inqüestionable. 
Amb aquesta donació, l’Ajun-
tament de Santa Coloma podrà 
materialitzar el projecte de cre-
ar un Museu a l’actual farinera. 
El museu serà l’oportunitat per 
recuperar aquest patrimoni, 
millorar l’oferta turística i cre-
ar un referent en l’oci familiar i 
educatiu de la comarca.
L’espai físic de les instal·laci-
ons de l’antiga farinera, amb 
el Museu com a element prin-
cipal, es planteja també com a 
nou espai des d’on fer visible 

el posicionament del municipi 
al voltant del cereal, un pla de 
desenvolupament que impulsa 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Queralt i que neix amb 
l’aposta clara d’impulsar l’eco-
nomia d’aquest territori cere-
alístic de forma transversal: des 
dels pagesos fins a la indústria 
agroalimentària, la gastrono-
mia o el turisme.
La farinera, doncs, exercirà 
de dinamitzador del municipi 
tant com a  museu com a enti-
tat des d’on es doni  suport a to-
tes les iniciatives relacionades 
amb el cereal que es generin al 
territori.

La Farinera de Santa Coloma de 
Queralt es convertirà en un Museu

En quant al finançament del 
projecte ja hi ha prevista una 
primera subvenció corres-
ponent a l’anualitat 2021 del 
Pla d’Acció municipal (PAM) 
2020-2023 de la Diputació de 
Tarragona per a realitzar els 
primers treballs de conserva-
ció. El projecte també s’ha in-
clòs en la borsa de projectes als 
territoris rurals per optar a les  
ajudes econòmiques europees 
per a la reactivació econòmica 
i es tramitarà amb col·labora-
ció amb el Consorci Leader de 
Desenvolupament Rural del 
Camp de la Conca de Barberà 
i la Generalitat. 

CABRERA D’ANOIA / ACN 

L ’actual equip de go-
vern a Cabrera d’Ano-
ia, Units per Cabrera 

– ERC – AM, ha denunciat 
davant l’Oficina Antifrau de 
Catalunya a l’exalcalde del 
municipi, Salustiano Mon-
teagudo del PSC. Segons els 
republicans, malgrat que 
l’any 2016, en un ple extra-
ordinari, el batlle es va com-
prometre a complir la llei, 
que obliga a tots els compo-
nents d’un òrgan col·legiat 
a percebre les mateixes re-
tribucions, indiferentment 
del càrrec que ocupen, tant 
el batlle com un regidor van 
estar cobrant més que la res-
ta per l’assistència a plens i a 
les juntes de govern. La for-
mació exigeix el retorn dels 
diners que haurien cobrat de 
més.
Segons expliquen, en un co-
municat, malgrat que se’l va 
advertir reiteradament de la 
irregularitat, l’exalcalde va 
estar cobrant fins al final del 
mandat, el juny de 2019, per 

sobre de la resta de membres 
de la junta de govern.
Durant els quatre anys de le-
gislatura, expliquen, en con-
cepte d’assistències a plens, 
comissions informatives i 
juntes de govern, l’exalcal-
de va cobrar un total de 
84.697,25 euros. Per la seva 
part el regidor Daniel Zor-
rilla va cobrar pels mateixos 
conceptes 53.654,25 euros. 
Un altre regidor, present als 
mateixos plens, comissions i 
juntes de govern, va cobrar 
47.028,00 euros.
ERC exigeix que Montea-
gudo i Zorilla retornin el 
que haurien cobrat de més, 
37.669,25 i 6.626,25 euros 
respectivament.

Altres irregularitats
L’actual equip de govern també 
està estudiant dietes que con-
sideren “irregulars “dels seus 
antecessors. Expliquen que ho 
han posat en mans dels advo-
cats perquè valorin si es tracta 
d’una possible mala praxi o si 
es pot considerar malversació 
de diners públics.

L’exalcalde de Cabrera, 
denunciat a Antifrau per 
“irregularitats” en el sou
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa, a través del 
Centre Tecnològic Co-

munitària (CTC), aposta per 
seguir oferint als veïns eines i 
recursos que representin una 
ajuda i un suport a la pobla-
ció durant la pandèmia de la 
Covid-19. Així des del con-
sistori es recorda que totes 
aquelles persones, professio-
nals, empreses, entitats… que 
en requereixin tenen a la seva 

disposició un espai gratuït al 
CTC on poder celebrar vide-
oconferències.
Aquest servei, que es presta 
sense cap cost per als usuaris, 
ha adquirit arran de la pan-
dèmia una gran importància 
fruit de la implementació del 
teletreball i de les restriccions 
de mobilitat. Per tot plegat, el 
CTC garanteix un espai propi, 
tranquil i adequat, amb con-
nexió a internet, i amb totes les 
eines necessàries per a poder 
realitzar videoconferències.

En aquest sentit, aquest servei 
-que se suma a d’altres presta-
cions adaptades al nou context 
de la pandèmia com són l’Aula 
Virtual o la Guia formativa per 
a persones adultes-, va dirigit 
a persones que estiguin tele-
treballant, fent classes telemà-
tiques, o es presentin a vídeo 
entrevistes de feina…
Per a fer-ne ús, només cal re-
servar l’espai trucant al telè-
fon 93 772 78 28 o a enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
ctc@masquefa.net.

El CTC de Masquefa ofereix un espai 
gratuït per a poder fer videoconferències

PIERA / LA VEU 

Aquesta setmana s’han 
incorporat a la Brigada 
Municipal dos joves 

tutelats que resideixen al cen-
tre d’acollida Castell de Fang. 
Els dos nous treballadors seran 
operaris de suport i auxiliars 
de manteniment i jardineria 
i faran tasques en matèria de 
rehabilitació de zones verdes i 
entorns naturals. Els contractes 
són a jornada completa i tin-
dran una durada d’un any.

La seva incorporació ve faci-
litada per una subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya, el Servicio Público 
de Empleo Estatal i el Fons So-
cial Europeu i està cofinançada 
per l’Ajuntament de Piera. Així 
mateix, les contractacions s’ha 
realitzat a través del programa 
Treball i Formació: Línia Joves, 
gestionat a través del Consell 
Comarcal de l’Anoia, qui en fa 
el seguiment a través d’un tèc-
nic de coordinació i d’un dina-

mitzador cívic per a l’emanci-
pació juvenil de Piera.
Aquesta incorporació laboral 
suposa una gran oportunitat 
per als joves, que amb un con-
tracte laboral poden obtenir 
el permís de treball per viure 
aquí i ser un membre més de 
ple dret de la ciutadania. Des 
del consistori es valora molt 
positivament aquest projecte 
que permet donar suport en 
l’àmbit social a persones que, 
a priori, podrien tenir un futur 
més complicat.

S’incorporen dos joves per donar 
suport a la Brigada Municipal de Piera

PIERA / LA VEU 

Amb el projecte ‘Un 
Infant, Un Instru-
ment’ (UIUI), l’esco-

la Creixà és un dels centres 
escollits per formar part del 
programa d’innovació peda-
gògica ‘araArt’, que impulsa el 
Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de fomentar 
i valorar els projectes artís-
tics que es duen a terme en 
els centres educatius amb la 
col·laboració d’una escola ar-
tística.
El projecte UIUI es compar-
teix amb l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Ca-
ses des del curs 2015-2016 
i compta amb el suport de 
l’Ajuntament. Dos professors 
de l’Aula es desplacen un cop 
per setmana al centre per en-
senyar a tocar instruments de 
vent, de fusta (clarinets i sa-
xos) i metall (trompes, trom-
petes i trombons) a l’ alumnat 

de cicle mitjà.
El reconeixement farà possi-
ble que l’escola Creixà formi 
part del projecte ‘araArt’, com 
a mínim, durant els propers 
tres cursos. Els objectius del 
programa són potenciar les 
arts per a millorar les capa-
citats i competències bàsi-
ques de l’alumnat d’educació 
infantil i primària; millorar 
les seves habilitats socials, la 
seva autoestima i els valors de 
compromís i responsabilitat; 
generar oportunitats per a 
detectar i promoure el talent 
en l’àmbit de les arts tot ate-

nent la diversitat-, i afavorir 
la cohesió social de l’alumnat.
Aquest és el segon projecte 
d’innovació educativa en el 
qual participa l’escola, ja que 
des del curs passat el centre 
forma part també del projec-
te Mobils.edu. La voluntat de 
l’escola és donar resposta al 
context actual a partir d’una 
transformació que desplaça 
el protagonisme cap a l’alum-
nat i esdevé un espai inclusiu, 
amb professorat competent 
en aspectes com l’organitza-
ció curricular i la planificació 
pedagògica.

L’escola Creixà participa en el projecte 
araArt

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
acabat l’arranjament 
del camí d’accés al nu-

cli de Ca la Fou, que va projec-
tar el govern anterior de l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia. 
Les obres han consistit en l’es-
planat i compactat del ferm, al 
qual s’ha afegit material on ha 
calgut, un posterior anivellat, 
una capa de reg d’imprimació i 
pavimentat amb betum asfàltic 
en calent. 
El govern actual hauria preferit 
una solució diferent a l’asfal-
tat, com un paviment nou de 
tot-u i sorra premsada, però la 
subvenció de 48.724,93 euros 
que va concedir la Generalitat 
de Catalunya a aquest projec-
te estava lligada a la memòria 
que es va presentar el 2017. 

Per tirar endavant el projecte 
i no perdre aquesta aportació, 
l’Ajuntament va haver d’afegir 
1.172,59 euros, detallats als 
pressupostos del 2020, que es 
van aprovar sense cap vot en 
contra. Aturar les obres hauria 
suposat indemnitzar l’empresa 
adjudicatària amb gairebé 
51.000 euros.
Malgrat que l’arranjament que 
s’ha acabat no ha deixat cap 
vial per als vianants, l’Ajunta-
ment treballa per trobar-hi una 
solució durant aquest mandat. 
D’altra banda, la memòria del 
projecte de 2017 també incloïa 
l’arranjament del camí d’accés 
al nucli de la Fonolleda, que en 
va quedar exclòs a causa d’un 
error tècnic. Aquesta setma-
na l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha obert a concurs la 
licitació d’aquesta obra.

Acabades les obres 
d’arranjament del Camí 
de Ca la Fou 

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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CALAF / LA VEU 

Amb l’objectiu d’aca·
bar amb les proble·
màtiques de l’excés 

de nitrats de l’aigua de Calaf 
i millorar i optimitzar el sis·
tema d’abastament actual del 
municipi, divendres passat es 
van començar els treballs de 
topografia i d’anàlisi geològi·
ca dels terrenys on s’ubicarà 
la futura planta de tractament 
de nitrats. 
La construcció de la futura 
planta s’executarà dintre de 
la parcel·la dels dipòsits ac·
tuals de Calaf i és en aquests 
terrenys on s’estan realitzant 
aquests primers treballs to·
pogràfics i geològics. Paral·
lelament, també s’està redac·
tant el projecte definitiu que 
es preveu que estigui acabat a 
començaments de l’any 2021 i 
que un cop finalitzat, perme·
trà que es puguin licitar les 
obres i iniciar els treballs de 
construcció. 
La futura planta d’eliminació 
de nitrats per tractament bi·
ològic és un sistema de des·
contaminació que utilitza la 
tecnologia menys contami·

nant i més respectuosa amb 
l’aigua i el medi ambient. El 
tractament biològic que es 
projectarà transformarà els 
nitrats de l’aigua en nitrogen 
gas, inodor, innocu i present 
a l’atmosfera, i no generarà 
pràcticament aigües de re·
buig, al mateix temps que tot 
el procediment tindrà un baix 
consum energètic.
El projecte és finançat al 70% 
per l’ACA (Agència Catalana 
de l’Aigua), gràcies al fet que 
l’Ajuntament va presentar la 
proposta de l’avantprojec·

S’inicien els treballs topogràfics del 
projecte de la planta de tractament de 
nitrats de Calaf

te d’aquesta planta a la con·
vocatòria de subvencions 
adreçades als ens locals per 
la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta i obte·
nint la màxima puntuació en 
la seva categoria. La resta es 
finançarà amb les ajudes que 
atorga la Diputació de Barce·
lona en el Pla General d’In·
versions (les antigues meses 
de concertació).
Es preveu que els treballs de 
construcció finalitzin durant 
l’estiu de 2021.

CALAF / LA VEU 

Des de l’Àrea de Medi 
Ambient, amb la vo·
luntat de promoure i 

facilitar la mobilitat sostenible 
al municipi, s’han instal·lat 13 
nous punts d’aparcaments de 
bicicletes que es sumen als dos 
actuals gràcies a una subven·
ció del Departament de Terri·
tori i Sostenibilitat. D’aquesta 
manera, Calaf tindrà un total 
de 15 espais on poder·hi dei·
xar les bicicletes ubicats per 
casi totes les zones del muni·
cipi i així, poder desplaçar·se 
en aquest mitjà de transport 
i disposar d’un aparcament 
proper al lloc de destí.
Aquests estan ubicats a: 
· Centre de Recursos per 
l’Ocupació
· Ajuntament
· Plaça Pinós
· Centre d’Atenció Primària
· Cementiri
· Institut Alexandre de Riquer
· Plaça dels Arbres
· Plaça de Barcelona’92

· Escola Alta Segarra
· Plaça Alta Segarra
· El Rentador
· Plaça Catalunya
· Poliesportiu
· Piscina
· Camp de Futbol
Si creus que falten aparca·
ments en algun punt estratègic 
del municipi, pots contactar 
amb l’Àrea de Medi Ambient a 
arenascm@calaf.cat o trucar al 
93 869 85 12 ext. 4. 

L’Ajuntamentde Calaf 
amplia el nombre 
d’aparcaments de bicicleta

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Després d’anunciar la 
cancel·lació de la 
Festa Major d’hi·

vern de Sant Martí Sesguei·
oles, que s’havia de celebrar 
el cap de setmana del 14 i 15 
de novembre, l’Ajuntament 
ha decidit destinar els diners 
pressupostats, per a promou·
re el sector de la restauració 
del municipi.
Davant les mesures de res·
tricció per frenar la pandè·

mia de la Covid·19, on el 
sector de la restauració s’ha 
vist especialment perjudicat 
pel tancament dels locals, 
l’Ajuntament ha decidit re·
partir el pressupost a tota la 
població empadronada, i al 
corrent del pagament d’im·
postos i taxes municipals , 
en vals de 12€ a bescanviar 
als restaurants de Sant Martí 
Sesgueioles, a través de men·
jar per emportar.
D’aquesta manera, en motiu 
de la Festa Major d’hivern, 

els santmartinencs i sant·
martinenques rebran a casa 
un val per persona, que po·
dran gastar fins a final d’any.
Aquesta iniciativa s’emmar·
ca en les diferents accions 
d’ajuda a la població que ha 
impulsat l’Ajuntament du·
rant aquests mesos en motiu 
de la Covid·19, com són la 
campanya “Comprant a casa, 
hi guanyem tots!”, que ha 
repartit un total de 26.000€ 
en vals descompte i targetes 
moneder a tota la població.

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 
destina els diners de la Festa Major 
d’hivern a promoure la restauració

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament entregarà 
de forma gratuïta un 
total de 5 cubells a cada 

llar per poder participar en el 
porta a porta. Cada un servirà 
per a un tipus de residu. Són 
els següents:
· Un cubell de 10L airejat per 
recollir la matèria orgànica a 
la cuina.
· Un cubell de 20L tancat per 
recollir la matèria orgànica al 
carrer.
· Un cubell de 40L apilable 
tancat per recollir el paper i 
cartró al carrer.
· Un cubell de 40L apilable 
tancat per recollir els envasos 

al carrer.
· Un cubell de 20L tancat per 
recollir la resta al carrer.
En el cas de l’orgànica, s’ha 
optat per facilitar dos tipus de 
cubells per tal que les perso·
nes puguin utilitzar el model 
airejat dins de la llar, però que 
el que treguin al carrer ·que és 
el que tindrà el xip· sigui tan·
cat. 
L’Ajuntament ha buscat un 
model de cubells que perme·
ti reduir l’espai necessari a la 
cuina pels cubells, buscant 
un model apilable ie vitar que 
els animals de carrer obrin els 
cubells i embrutin la via pú·
blica, buscant un model que 
permeti el bloqueig de la tapa.

Cubells per a la recollida 
porta a porta

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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GIMNÀSTICA / LA VEU 

A partir del 15 i fins el 
22 de novembre es 
durà a terme al Cen-

tre d’alt rendiment de la Co-
lonial Sport de València el 
Campionat d’Espanya Base 
i Absolut de gimnàstica rít-
mica que s’hagués hagut de 
celebrar la primavera passa-
da. Gràcies al recolzament i 
patrocini de Mestrans, Turbo 
Diesel Injecció i Axam, cinc 
gimnastes de l’Igualada Clgu 
Gimnàstic Aula podran vi-
atjar i gaudir del campionat, 
fet que sens dubte ajuda a què 
els esportistes puguin seguir 
lluitant i defensant els seus 
somnis. 
Després de diversos canvis 

de dates en les competicions, 
possibles seus d’organització 
i entrebancs varis a causa de 
la Covid19, la RFEG ha acon-
seguit organitzar el desitjat i 
esperat campionat.
Per part del club igualadí, i 
representant a Catalunya hi 
seran Marc Salvador, el diu-
menge 15 amb tres exercicis 
de maces, corda i cinta, en 
la categoria infantil absolut 
masculí. Dimarts dia 17 és el 
torn per a la categoria cadet 
on hi serà la Violeta Aguile-
ra, hores d’ara com a suplent 
de Catalunya. I dijous dia 19 
trepitjaran el tapís les tres in-
fantils base Martina Espinalt, 
Gina Castelltort i Laia Sànc-
hez, totes tres amb l’aparell de 
pilota, les quals havien assolit 

L’Igualada Club Gimnàstic Aula, al Campionat d’Espanya
la classificació el passat mes 
de febrer. Les seves entrena-
dores Laura Martínez i Maite 
Sànchez, han estat ultimant 
detalls perquè a pesar de la si-
tuació puguin demostrar tot 
el treballat i esforç dedicat. 
De ben segur aquests cinc 
gimnastes de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula, donaran el 
màxim per defensar els colors 
verd i negre del club, Igualada 
i Catalunya.
D’altra banda, la federació 
catalana de gimnàstica, no-
menava el passat dimarts, 
Delegada de Catalunya al 
Campionat d’Espanya a Mai-
te Sànchez entrenadora del 
club igualadí, que cuidarà i 
vetllarà pels interessos de la 
delegació catalana.

FUTBOL / LA VEU 

CE SANT GABRIEL 1
CF IGUALADA 1

Les blaves visitaven a un 
dels conjunts favorits 
de la Primera Nacional. 

Un equip ideat per ascendir de 
categoria, que sempre mostra 
les seves cartes del bon joc. El 
repte que tenien per davant les 
igualadines era gran, però sent 
conscients que tenien opcions 
a treure punts si feien un par-
tit complet.
Amb aquesta previsió, la pri-
mera meitat es va viure en 

camp blau. L’equip local tenia 
la possessió i dominava el joc, 
sense generar gaires accions 
de perill. En una d’aquestes 
ocasions, les locals van mar-
car el primer gol, al minut 25, 
deixant el partit molt obert de 
cara a la segona meitat.
A la represa, entrant gent 
fresca, les igualadines van 
capgirar la dinàmica. Les 
oportunitats del conjunt de 
Cubí no paraven d’arribar i 
semblava que el gol s’apropa-
va. Primer Marina i després 
Ari van tenir l’opció d’igualar 
el resultat, per el Sant Gabriel 
resistia.

Però el premi va arribar. Al 
minut 69, en un córner llen-
çat per Mar, Blanco remata-
va a la perfecció per empatar 
l’enfrontament. Amb la dinà-
mica positiva, l’equip va tenir 
l’opció de fer el segon gol.
Tot i això, els darrers minuts 
de joc van ser de patiment. 
L’equip va resistir els atacs de 
les de Sant Adrià de Besòs i es 
van endur un punt.
En la pròxima jornada de lli-
ga, les blaves rebran al Terras-
sa, un rival que sempre posa 
contra les cordes a les anoien-
ques i que es preveu com a un 
duel apassionant.

Reacció de mèrit per emportar-se un 
empat contra el CE Sant Gabriel

FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 0
TERRASSA FC 2

Duel d’invictes a la 
quarta jornada de 
lliga. Igualada i Ter-

rassa arribaven a l’enfron-
tament comptant els partits 
per victòries. Això feia pre-
veure un duel vibrant, entre 
un conjunt igualadí que volia 
seguir mostrant-se sòlid i se-
guir amb les bones sensaci-
ons i els resultats positius de 
l’inici de lliga; i el club ter-
rassenc que, sent un dels as-
pirants a l’ascens, volia donar 
un cop sobre la taula a domi-
cili i posar-se com a líder del 
grup A de la Tercera Divisió 
Nacional. Seria un partit d’alt 
voltatge entre dos equips que 
es volen sentir forts en de-
fensa per aconseguir els seus 
respectius objectius.
El partit iniciava amb domi-
ni del terrassencs però sense 
poder tenir gaire ocasions de 
gol. En arribar el minut 12 el 
partit es començava a igua-
lar, però una gran combina-
ció entre Arranz i Jaume era 
perfectament definida pels 
visitants, que es col·locaven 
0-1 al marcador. A partir 
d’aquí, els blaus es van en-
tonar una mica més i acon-
seguien arribar un parell de 

cops a porteria rival, en acci-
ons de pilota aturada. Al re-
fús d’un corner Goran realit-
zava un remat que sortia fora 
per ben poc. El partit arriba-
va amb victòria visitant per 
la mínima al descans, amb la 
sensació que els blaus podien 
donar més.
A la represa, l’Igualada sortia 
amb una altra cara, pressio-
nant més amunt i amb més 
intensitat. L’equip de Marc 
Cabestany va tenir diferents 
oportunitats i arribades 
clares, que no va saber fi-
nalitzar. El duel estava molt 
igualat i els igualadins sabien 
com jugar de tu a tu a l’equip 
del Vallès.
No obstant, en una gran ju-
gada individual del davanter 
japonès Akito, arribaria el 
segon gol dels visitants. Un 
gol que deixava molt tocats 
els anoiencs, que no van po-
der aconseguir cap gol.
La notícia positiva del par-
tit va ser el debut del juvenil 
blau Pol Pérez, que va dispu-
tar els darrers minuts de l’en-
frontament.
El conjunt blau visitarà en 
la cinquena jornada de lliga 
a la UE Castelldefels, un al-
tre dels equips capdavanters 
del grup, que també es carac-
teritza per una gran fortalesa 
defensiva.

Primera derrota de la 
temporada contra un 
dels aspirants a l’ascens

HOQUEI PATINS / LA VEU 

La igualadina Maria 
Díez, jugadora del CP 
Manlleu Magic Studio, 

i Pablo Álvarez, jugador de 
Barça, han tornat a guanyar 
la Bola d’Or 2019/20 com a 
màxims golejadors de l’OK 
Lliga Masculina i l’OK Lliga 
Femenina, respectivament. 
Els dos jugadors repeteixen 
guardó després de l’obtingut 
en la temporada 2018/19.
L’atacant argentí ha sumat 
un total de 38 gols en 25 par-

tits disputats, (1,52 gols per 
partit), mentre que la goleja-
dora anoienca, va sumar ni 
més ni menys que 32 gols en 
els 18 que va jugar (1,78 gols 
per partit).

Maria Díez ha valorat el seu 
èxit i comenta que “és veritat 
que la Bola d’Or és un tro-
feu individual. No obstant 
això, en un esport col·lectiu 
com l’hoquei patins, el mè-
rit és conjunt. La temporada 
passada vam ser un equip 
molt ofensiu i la bona fei-

na de l’equip ha permès que 
guanyés aquest premi “.
“SER Catalunya i la RFEP 
estan fent molt bona feina i 
aquests premis ajuden a ge-
nerar més repercussió sobre 
l’hoquei patins”, ha afirmat 
la tricampiona de el món 
amb la selecció espanyola.
El segon calaix de la classifi-
cació femenina va ser per a 
Gemma Solé del Cerdanyola 
CH, amb 27, i el tercer per 
a Marta Argemí, amb 24, 
davantera de l’CHP Bigues i 
Riells.

La igualadina Maria Díez rep la Bola 
d’Or, premi a la màxima golajedora de 
la temporada 2019/2020
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ESQUÍ / LA VEU 

E l Club Excursionista 
UECANOIA orga-
nitza com és costum 

en arribar a aquestes dates 
el 39è Curset d’Esquí Alpí 
2020. El pròxim diumenge, 
dia 15 de novembre s’obre el 
període d’inscripció que du-
rarà fins al 12 de desembre.
Aquest curset està pensat per 
ensenyar a esquiar o millo-
rar el nivell d’esquí als nens 
i joves a partir de 7 anys que 
s’hi inscriuen. Es fan grups 
diferents, amb dos monitors 
en cada un d’ells, repartits 
segons el nivell d’esquí de 
cada cursetista. Les classes 
es duen a terme en sessions 
de matí i tarda a les pis-
tes del domini esquiable de 
GRANDVALIRA (Andorra).
L’allotjament el tenim reser-
vat com cada any al refugi 
Aina de Canillo. És un equi-
pament que s’ajusta perfec-
tament a les nostres neces-
sitats on ens sentim com a 
casa perquè ja fa trenta-nou 
anys que hi anem. Aquest 
any el tenim especialment 
adaptat a les necessitats que 

ens indica el Govern Andor-
rà derivades de la COVID19. 
Les classes d’esquí van a càr-
rec dels nostres monitors, 
reforçades amb monitors de 
GRANDVALIRA pels debu-
tants. La sortida es farà el dia 
26 de desembre a les 5 de la 
tarda de l’estació d’autobusos 
d’Igualada i la tornada serà 
el dia 31 a les 19’30 h en el 
mateix indret. 
Tenint en compte totes les 
despeses, el preu és força 
ajustat (perquè els 12 moni-
tors del club que hi treballem 
ho fem de manera altruista) 
i inclou les classes d’esquí, el 
transport fins a Andorra i els 
autocars de cada dia per pu-
jar i baixar de Canillo fins al 
telecabina de Soldeu, el for-
fait pels cinc dies, la pensió 
completa al refugi, la cursa 
cronometrada, els monitors 
de Grandvalira que també 
contractem, etc. En acabar 
les classes d’esquí, després de 
la sessió de dutxa i del bere-
nar, els nens i joves partici-
pants poden optar pel cine-
ma, jocs de taula diversos, 
tenis de taula, lectura… Tam-
bé fem alguna visita al poble 

de Canillo i al seu Palau de 
Gel. Tots els participants te-
nen reservat el guarda esquís 
al Pla dels Espiolets (Soldeu) 
de tal manera que només han 
de portar els seus esquís el 
primer dia i l’últim. La resta 
queden guardats a l’estació. 
El dinar també el fem al pic-
nic del Pla dels Espiolets. Els 
remuntaments per accedir al 

domini de GRANDVALIRA 
el fem des del telecabina de 
Soldeu.
Les places són limitades. Els 
participants en el curset de 
l’any passat, com és costum, 
tenen la plaça reservada (fins 
al 30 de novembre) El perí-
ode d’inscripció és del 15 de 
novembre al 12 de desembre, 
ambdós inclosos. Les places 

disponibles pels nous parti-
cipants s’adjudiquen per or-
dre d’inscripció a partir del 
pròxim dia 15 de novembre. 
Per formalitzar la inscripció 
cal fer-ho presencialment 
als locals del club o bé fent 
la inscripció online. Més in-
formació a l’apartat d’Esquí 
Alpí de la pàgina web del 
club: www.uecanoia.cat.

UECANOIA torna a organitzar el curset d’esquí alpí

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

al mail:  concurs@veuanoia.cat
i participa!

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS
ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS 

2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CULTURA / CRISTINA ROMA 

L’activitat cultural està 
pràcticament aturada 
des del passat 30 d’oc-

tubre i almenys fins el 23 de 
novembre, segons han anun-
ciat des de la Generalitat. 
Entre les mesures decreta-
des pel Govern per frenar el 
coronavirus s’hi ha inclòs el 
tancament de teatres, audi-
toris, sales de concerts i tam-
bé cinemes, i només poden 
obrir els museus, sales d’ex-
posicions i galeries d’art, però 
amb un 30% d’aforament. Les 
biblioteques tenen l’activitat 
limitat al servei de préstec. 
Les noves restriccions afec-
ten també diversos festivals i 
cicles. 
Aquestes noves mesures res-
trictives del Govern estan 
tenint un gran impacte en el 
món cultural. La majoria de 
teatres de Catalunya havien 
engegat la temporada recent-
ment i amb dificultats per les 
restriccions d’aforament que 
ja imperaven, i la incertesa 
sobre l’evolució de la pandè-
mia així com també les sales 
de cinema.

El gruix de les ajudes del 
Govern al sector de la cultu-
ra es poden demanar a par-
tir de l’11 de novembre
El gruix de les ajudes que el 
Govern destinarà aquest no-
vembre al sector cultural es 
podran demanar a partir de 
l’11 de novembre, quan es pu-
bliqui la convocatòria.  
Es dediquen 3,7 milions d’eu-
ros en prestacions directes a 
professionals de la cultura i 
que estarà destinat a profes-
sionals artístics i tècnics del 
món de la cultura. Es destina-
ran 750 euros al mes als qui 

hagin tingut ingressos d’un 
màxim de 18.555 euros entre 
el gener i el setembre de 2020.
Es destinaran també 3,7 mi-
lions d’euros a la cancel·la-
ció d’espectacles i activitats 
culturals dedicada als Au-
tònoms, empreses i entitats 
sense ànim de lucre que rea-
litzin activitats professionals, 
artístiques i tècniques remu-
nerades, i entitats que orga-
nitzen activitats culturals de 
pagament. L’ajuda es divideix 
en dos blocs: el primer bloc 
que representa el 40% del cai-
xet o dels honoraris (500 eu-
ros a 4.000 euros) a artistes, 
músics, tècnics i altres profes-
sionals de la cultura que havi-
en estat contractats i han vist 
cancel·lada la seva actuació o 
feina. El segon bloc represen-
ta el 60 i 80% dels ingressos 
de taquilla previstos fins a un 
màxim de 25.000 euros a en-
titats sense ànim de lucre que 
organitzen activitats culturals 
amb públic de pagament.
Es destinarà 4,7 milions d’eu-
ros a despeses estructurals i 
de funcionament per empre-

ses i entitats culturals i que 
es tradueixen en nòmines i 
lloguers entre d’altres, i es 
destinarà 2,1 milions d’euros 
a equipaments culturals par-
ticipats per la Generalitat.
Dos ajuts que ja estan oberts 
són 2 milions d’euros a asso-
ciacions, entitats i federaci-
ons sense ànim de lucre per 
despeses d’estructura i per a 
la programació estable 19-
20 i 500.000 euros per autò-
noms, empreses i entitats sen-
se ànim de lucre contractades 
i per cancel·lació de concerts 
o festivals de música. Una al-
tra ajuda oberta es destinarà 
al suport tecnològic pel co-
neixement de la llengua amb 
500.000 euros per estudiants 
del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística.

El món de la cultura iguala-
dí, molt preocupat
Pere Camps, regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Igua-
lada ha expressat la seva 
preocupació per la situació 
actual. “Hem anat fent tot el 
que ens han demanat, vam 

TEATRE / LA VEU 

El Museu de la Pell 
d’Igualada se suma, un 
any més, a la celebració 

de la Setmana de la Ciència i 
en aquesta ocasió ho fa en for-
mat en línia per adapatar-se a 
les noves mesures de conten-

fabricació del cuir.
Aquesta activitat està organit-
zada pel Museu de la Pell-Ajun-
tament d’Igualada, el Campus 
Universitari Igualada–UdL i La 
Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació.
La Setmana de la Ciència se ce-
lebra des de fa 25 anys, impul-

sada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, 
amb l’objectiu d’apropar a la 
ciutadana l’esperit científic i els 
resultats de les recerques que 
es fan en els àmbits més diver-
sos de la ciència i de la tècnica. 
Més informació a www.funda-
ciorecerca.cat/setmanaciencia.

començar a obrir el teatre 
municipal amb un 30% de 
l’aforament i amb companyi-
es locals i el mes d’octubre 
vam encetar la programació 
amb un aforament del 50%, 
tal com marca la llei, però tot 
i així ens han tancat”. Camps 
explica que només aquests 
dies de tancament s’hauran 
perdut 18 actuacions musi-
cals, entre elles el concert de 
Santa Cecília i diverses obres 
de teatre i de dansa. A més a 
més, amb el tancament fins el 
23 de novembre, també afec-
tarà al lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada, que s’ha de 
fer el dia 22. “Des del depar-
tament estem treballant per 
poder reubicar algunes de les 
propostes musicals i teatrals 
que hem perdut -explica el 
regidor- però és complicat 
treballar amb la incertesa. 
Per exemple, La dona del 600 
serà ja la quarta vegada que la 
reprogramem i ara preveiem 
poder-la fer el mes de gener. 
Continuarem apostant per la 
cultura, perquè és segura, ni 
els cinemes ni els teatres són 
focus de contagi”.
Per la seva bada, Mireia 
Claret, presidenta de l’Ateneu 
Igualadí, expressa la seva pre-
ocupació pel Cinema Ateneu, 
“estem pendents del Procitat, 
per veure quan ens deixen re-
obrir i amb quina capacitat, 
aleshores veurem si és viable. 
Si només deixen obrir amb un 
30% de l’aforament el cinema 
no és viable, no es cobreixen 
ni els costos. Estem en una 
època complicada, tenim 
l’Ateneu tancat, el personal 
amb un Erto i estem esperant 
poder obrir amb condicions 
i garanties. Ens hem acollit a 
alguna de les ajudes però bàsi-
cament estem hivernant -diu 

ció de la Covid-19. Així, a tra-
vés de 5 càpsules d’informació 
científica, el Museu acostarà 
els projectes de recerca que es 
duen a terme a l’A3 Leather 
Innovation Center del Cam-
pus Universitari d’Igualada. 
Els dies 14, 18, 22, 25 i 29 de 
noviembre, al web del museu, 

www.museupelligualada.cat, 
es podran descobrir els grans 
reptes actuals de la indústria 
de la pell a través dels projec-
tes de recerca que s’han activat 
sobre innovació, aplicació de 
noves tecnologies i materials 
avançats, medi ambient i sos-
tenibilitat en els processos de 

El Museu de la Pell dedica la Setmana de la Ciència 2020 a difondre els projectes 
de recerca de l’A3 Center Leather Innovation del Campus Igualada-UdL

El món de la cultura, preocupat per la incertesa actual
Claret- amb una reducció al 
màxim de les despeses”. Tam-
bé les diverses seccions que 
pengen de l’Ateneu Igualadí 
han deixat de tenir activitat. 
“Estarem a punt per tornar a 
obrir quan ens ho permetin”, 
afirma Mireia Claret.
I Pep Farrés, exdirector de 
La Mostra i membre de la 
companyia de teatre Farrés 
Brothers, expressa la seva 
preocupació “per la incertesa 
d’anar de 15 dies en quinze 
dies, i no podem fer cap tipus 
de previsió”. Per altra banda 
també explica que “malgrat 
que el passat confinament es 
va obrir una línia d’ajuts per 
pal·liar  les despeses d’actu-
acions ja contractades, són 
clarament insuficients. Penso 
que s’ha anat al més senzill 
i des de les administracions 
s’havia de ser més valent i no 
tancar els teatres, que no són 
pas focus de contagi. Dona la 
sensació que s’han pres mesu-
res de cara la galeria i tancar 
la cultura suposa un cost molt 
baix a l’administració i encara 
que tinguin un petit de sector 
de la societat descontent, de 
cara a tothom sembla que si-
gui una mesura molt contun-
dent”. Pep Farrés es pregunta 
per què després d’haver fet 
tot el que se’ls demanava: re-
duir aforaments als teatres i 
sales de concerts, seguir to-
tes les mesures sanitàries i 
socials, finalment s’ha optat 
per tancar. “Altres països eu-
ropeus han decidit mesures 
més llargues en el temps però 
ben explicades i amb ajudes i 
contrapartides per a tots els 
afectats”.
“No sé si tot plegat provoca-
rà un canvi d’hàbits, el que sí 
que és segur és que hi haurà 
gent que es quedarà pel camí”.



Gran festival de ballet

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A ntonio Ruiz Soler (1921-1996) fou 
conegut al món de l’espectacle amb 
el seu nom propi: Antonio. Fou un 

famós ballarí, coreògraf i director artístic. 
Aquest sevillà, conegut internacionalment, 
actuà a Igualada, al teatre del “Círculo Mer-
cantil”, el 12 de setembre de 1971.
Fou en un dels recitals de ballet, patrocinats 
pel “Ministerio de Información y Turismo”..
Guardem un programa  (autografiat pel 
“bailaor de flamenco”) d’aquella sensacional 
vesprada.
Els títols dels diferents balls ja indiquen la 
seves procedències i estils. Anotem, per l’or-
dre en que foren presentats: Primera dansa 

de la Vida es breve, Danza gitana, de la 
mateixa obra anterior, Dues variacions 
sobre ballet Paso a cuatro, Danza de la 
gitana del ballet Onatín, Los lagartera-
nos (aquarel.la castellana), Almeria de la 
suite Ibéria, Suite, del ballet Amor bru-
jo; Zapateado, Ballet i cants “flamencos”, 
Romeria: soleares, caña, “fandanguillo de 
la vendedora”, martinetes, fiesta final”. 
Les músiques eren de Manuel de Falla, 
Pablo Sorozabal, E. Halfeter, J. Guerrero, 
Isaac Albéniz, Pablo Sarasate Realment, 
fou un espectacle d’autèntica categoria, a 
cura d’una primera figura i el seu elenc, 
de fama mundial. 
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ART / LA VEU 

Amb l’objectiu d’esti-
mular la creació ar-
tística, l’Ajuntament 

d’Igualada, a través del De-
partament de Promoció Cul-
tural, convoca l’Igual’Art, un 
concurs de projectes d’arts 
visuals inèdits en qualsevol 
de les seves disciplines: pin-
tura, escultura, dibuix o gra-
vat, com també en fotografia, 
videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles.
En aquesta edició, i per tal 
de donar suport als creadors 
afectats per la crisi de la Co-
vid-19, el “Pla de suport espe-
cífic al sector cultural d’Igua-
lada”, que es va presentar al 
mes de maig, va incloure 
l’increment a dos premis de 
2.000 € cadascun, per a dos 
projectes. Els autors guanya-
dors són Biel Rabell Vilarru-
bias i Cels Burgès Flores, dos 
joves endinsats en diverses 
branques de la comunicació 
visual i musical amb moltes 

ganes de crear i de fer sentir. 
Els treballs, que es materia-
litzaran l’any 2021, es podran 
veure en els espais expositius 
municipals que els autors de-
terminin.
El projecte de Biel Rabell, “La 
nostra història”, consisteix en 
la creació d’un videoart en 
què s’explica la història de la 
ciutat d’Igualada a través de la 
seva geografia. Com si fóssim 

Cels Burgès Flores i Biel Rabell Vilarrubias, guanyadors 
dels premis IGUAL’ART

un ocell, volarem pels racons 
de la nostra ciutat explicant 
l’antiguitat dels carrers i edi-
ficis més simbòlics. Serà un 
viatge en el temps per enten-
dre d’on venim, un viatge en 
la vida d’una ciutat des de les 
primeres pedres de la Iguala-
da medieval, passant pels es-
pais del Modernisme fins aca-
bar a l’època actual. “La nostra 
història” és un projecte que 

pretén canviar la mirada dels 
que viuen, estimen i passegen 
per Igualada.
L’objectiu del projecte de Cels 
Burgès Flores, “Boxset_Hot-
blues Sessions”, és treure a la 
llum part del material mu-
sical i visual arxivat des del 
2008 fins al 2018, i plasmar 
físicament la faceta cultural 
del bar Hot Blues d’Igualada 
en format Box Set, un àlbum/

llibre que inclou un o més CD 
de música i un mínim de 30 
pàgines escrites, formant un 
producte alhora musical i vi-
sual. L’exposició estarà forma-
da per una selecció acurada 
de les millors il·lustracions, 
dibuixos, cartells i fotografies 
de la trajectòria del carismàtic 
local.
El Jurat de l’Igual’Art ha estat 
format per Raquel Camacho, 
directora de La Gaspar; Pere 
Camps, regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Institu-
cionals; Ester Comenge, pro-
fessora de la Gaspar; David 
Reina, president de Disseny 
Marked; Marta Viscarro, in-
teriorista, i Joan Sala, com a 
secretari, amb veu i sense vot.

CULTURA / LA VEU 

El proper dilluns, tin-
drem a David Vila i Jes-
sica Neuquelman, que 

ens oferiran “Llenguaferits”. 
Una catalanofrancesa de 
Dunkerque i un català de Sa-
badell ens descobreixen els 
secrets de les llengües. Serà a 
les 6 de la tarda des de Canal 
Taronja.

Les llengües són un dels grans 
patrimonis de la humanitat. 
No només serveixen per en-
tendre’ns, sinó que són uns 
instruments incomparables 
d’identificació col·lectiva i de 
cohesió social i, alhora, ma-
neres úniques i genuïnes de 
veure el món. Així, cada cop 
que desapareix una llengua, 
desapareix també una cosmo-
visió. I els catalans, de llengües 

en situacions complicades, en 
sabem una mica.

Amb aquesta conferència, a 
dues veus, expliquem de ma-
nera amena i entretinguda 
curiositats del català i d’altres 
llengües d’arreu del món amb 
l’objectiu de despertar la sen-
sibilitat lingüística i, així, fo-
mentar el respecte per totes 
les llengües i, en particular, 
pel català.
Jessica Neuquelman 
(Dunkerque, 1983) és una 

“Llenguaferits”, nova conferència de l’AUGA
francesa del nord que va dei-
xar les gèlides terres nadiues 
per satisfer la seva curiositat 
lingüística en contrades cata-
lanes.
David Vila i Ros (Sabadell, 
1977) és un escriptor i dina-
mitzador lingüístic que recorre 
el país parlant de llengua i li-
teratura amb el ferm conven-
ciment que les paraules són la 
millor eina per canviar el món.

El certamen destinat 
a estimular la creació 
artística distingeix els 
projectes “Boxset_Hot-

blues sessions” i “La 
nostra història”



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

DÈCADA DE 1920.

FAÇANA DEL TEATRE DEL CENTRE MO-
RAL INSTRUCTIU DE SANT JOSEP, AL-
TRAMENT “CENTRE CATÒLIC”, I TAMBÉ 
ANOMENAT DE “L’ALIANÇA OBRERA”; UN 
CENTRE RECREATIU I DE FORMACIÓ MO-
RAL I PROFESSIONAL QUE HAVIA ESTAT 
INAUGURAT AL CARRER DEL ESQUILA-
DORS, EL 25 DE DESEMBRE DE 1903.

Aquest Teatre, al costat del vell Teatre Principal 
(de La Rambla de Sant Isidre), i altres, fan entre-
veure que, la Igualada de principis del segle XX 
havia tingut uns quants teatres; si es compara 
amb els dos únics que estan actius actualment 
(L’Ateneu i L’Aurora)!

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.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Coincidint amb la com-
memoració del cente-
nari de la seva mort, la 

Biblioteca Central d’Igualada 
recorda amb una exposició 
la vida i llegat de l’artista Ale-
xandre de Riquer i Ynglada. La 
mostra es pot visitar al vestíbul 
de la Biblioteca fins al 9 de de-
sembre, en l’horari d’obertura 
d’aquest equipament. Nascut 
el dia 3 de maig de 1856 a Ca-
laf (Anoia), de Riquer va ser 
un modernista arquetípic, un 
artista total que va cultivar en 
paral·lel i de forma qualitativa 
l’art i la literatura. Al costat de 
la pintura, el dibuix i el gravat, 
Riquer va conrear les arts apli-
cades. Dissenyador de cartells i 
exlibris, també va fer de deco-
rador. Com a escriptor, Riquer 
va escriure poemes, narraci-
ons, biografies i textos crítics 
sobre art i artistes. Home curi-
ós i sensible, va ser un gran bi-

bliòfil i col·leccionista. L’amor 
pels llibres el va dur a crear els 
seus llibres i il·lustrar-los ell 
mateix.
Altres aspectes de la perso-
nalitat polièdrica d’Alexandre 
de Riquer és la d’animador i 
promotor d’iniciatives cultu-
rals, polemista i pedagog. La 
seva casa-taller, al carrer de 
la Freneria 5, al cor del barri 
gòtic barceloní, va ser un cen-
tre d’art, música, literatura i 
d’expressió d’un pensament 
lliure. Van freqüentar la seva 
casa-taller: Apel·les Mestres, 
Enric Morera, Àngel Guime-
rà, Josep Triadó, Joaquim Re-
nart, Jacint Verdaguer, Aurora 
Bertrana i Eugeni d’Ors, entre 
d’altres. Alexandre de Riquer 
va desenvolupar la seva creati-
vitat en el tombant dels segles 
XIX i XX, un moment històric 
en què van esclatar les sensi-
bilitats artístiques i culturals 
que van conformar el Moder-
nisme.

Recentment s’han reeditat al-
gunes de les seves obres més 
emblemàtiques, com l’obra de 
prosa «Quan jo era noi» (L’Al-

La Biblioteca recorda el llegat de l’artista modernista 
calafí Alexandre de Riquer

bí, 2019), «Poema del bosc» 
(Adesiara, 2019) i «Petons» 
(Trípode, 2020). Totes es tro-
ben a la Col·lecció Local de la 

Biblioteca, on també es conser-
ven edicions antigues dels seus 
llibres, com «Crisantemes», 
publicada per l’autor l’any 1899.
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AUDIOVISUAL / LA VEU 

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

Catalunya inaugurarà la seva 
18a edició amb una prees-
trena mundial: el documen-
tal 100x100 Tito, produït per 
Barça Studios i que també es-
trenarà properament TV3, es 
podrà veure en primícia el dia 
24 de novembre a les 20:00 h 
al Cinema Ateneu d’Igualada 
en una sessió amb l’accés limi-
tat. Amb aquesta projecció, el 
Zoom Festival donarà el tret 
de sortida a una edició que 
se celebrarà fins el dia 29 de 

novembre en format virtual, 
i que es podrà seguir a través 
de la plataforma “Zoom Live” 
dins la web del festival zoom-
festival.org.
En aquest acte inaugural, a 
més de projectar en exclusiva 
el documental sobre l’entrena-
dor blaugrana, es durà a terme 
una presentació prèvia de la 
producció amb la participa-
ció de persones de l’entorn 
més proper de Tito Vilano-
va, com els entrenadors Jordi 
Roure i Aureli Altimira, que 
repassaran la figura de Tito. A 
més, es comptarà amb la pre-
sència del director de Barça 
Studios, Paco Latorre, i de les 

directores i realitzadores del 
documental, Cristina Colla-
do i Marta Busquets.
100x100 Tito és una histò-
ria de lluita i de superació 
explicada pels propis prota-
gonistes; jugadors com Leo 
Messi, Gerard Piqué, Cesc 
Fàbregas, Carles Puyol, Xavi 
Hernández, Andrés Iniesta o 
Thierry Henry, així com di-
rectius, amics i, per primera 
vegada, la família de Tito Vi-
lanova, recorden l’entrenador 
del Barça que va aconseguir 
la memorable Lliga dels 100 
punts mentre lluitava per la 
seva vida. Tots els protago-
nistes recorden una tempo-
rada històrica alhora que ens 
permeten conèixer més a fons 
la figura de Vilanova, apassi-
onat del futbol des del bressol 
del seu poble natal, Bellcaire, 
i descobrim com va ser d’im-
portant la gestió de Tito Vi-
lanova per aconseguir tancar 
una temporada de rècord de 
puntuació a la Lliga en la his-
tòria del Barça.
Després d’aquesta preestrena 
en exclusiva pel Zoom Festi-
val, el documental 100x100 
Tito s’emetrà properament per 
TV3, Barça TV i per la pla-
taforma d’streaming digital 
Barça TV+. L’acte inaugural 
del Zoom Festival s’adaptarà 
a les mesures sociosanitàries 
vigents.

45 propostes en la Secció Ofi-
cial
Així mateix, el Zoom Festival 
Internacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalunya 
fa públiques les produccions 
que participen a la Secció Ofi-
cial del festival. En total, 45 
propostes en les categories de 
Ficció, Entreteniment, Infor-
matius, Esports i Cultural i Di-
vulgatiu, provinents de països 
com Alemanya, Països Baixos, 
Espanya, Itàlia, Andorra, Tur-
quia, Colòmbia, l’Argentina 
o Perú, que opten als Premis 

El Zoom Festival s’inaugurarà amb la preestrena mundial 
del documental “100x100 Tito” de Barça Studios

Zoom. Entre els continguts 
audiovisuals presentats, hi ha 
propostes de Movistar + (amb 
els canals #Vamos i #0), Ama-
zon Prime Video, la televi-
sió pública italiana Rai Itàlia, 
Ràdio Televisió Espanyola, 
Televisió de Catalunya, IB3, 
Euskal Irrati Telebista, Barça 
TV, Betevé, La Xarxa de Tele-
visions Locals o el canal peruà 
IPe. Els programes, documen-
tals, sèries i pel·lícules selecci-
onades que opten als Premis 
Zoom ja es poden consultar 
a la web del festival https://
www.zoomfestival.org/ .

La projecció del docu-
mental sobre l’entrena-
dor blaugrana tindrà 
lloc el 24 de novembre 

a les 20:00 h al Cinema 
Ateneu d’Igualada

POESIA / LA VEU 

E l poeta igualadí Lle-
onard del Rio Cam-
pmajó ha aconseguit 

el primer premi en els XXX 
Jocs Florals del Raval con-
vocats per l’Institut de Pro-
moció de la Cultura Catala-
na. El treball premiat porta 
per títol “Aurora matinera”. 
És una poesia intimista —
treballada en quartets de 
vers decasíl·lab— que parla 
del despertar amorós en el 

desensonyament de les pri-
meres llums de l’alba, a la 
vora del mar.
El jurat qualificador ha estat 
format per la germana te-
resiana Viqui Molins, edito-
ra i llicenciada en literatura; 
Manuela Anguita, llicenci-
ada en filologia hispànica i 
catalana; Anna Lliuró, lli-
cenciada en filologia cata-
lana; Isabel Hernández, di-
plomada en treball social; 
i Manel Doñate, tècnic de 
Cultura del districte de Ciu-

tat Vella.
Aquests premis es lliuraven 
anualment en el Museu Marí-
tim de Barcelona, però hague-
ren de ser ajornats a causa del 
Covid. Finalment es feren pú-
blics el proppassat dijous dia 5 
de novembre, en un acte íntim 
en el local de l’Institut de Pro-
moció de Cultura Catalana, 
en presència de la presidenta 
titular, Ma. Teresa Roca Riba. 
El poeta guardonat no pogué 
ser-hi present i fou representat 
pel seu fill Lleonard del Rio jr. 

Del Rio, primer premi dels XXX Jocs 
Florals del Raval



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

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

“Encara hi ha algú al bosc” o quan una guerra no s’acaba amb la 
firma d’un acord de pau; un  projecte del Col·lectiu Cultura 
i Conflicte que es continua presentant per tot Catalunya

E ndemés del muntatge teatral “Encara hi ha 
algú al bosc”, el projecte del Col·lectiu Cultura 
i Conflicte està presentant arreu de Catalunya 

un documental i una exhibició fotogràfica que posen el 
focus en les víctimes de les tortures i violacions produ-
ïdes durant el conflicte bèl·lic de Bòsnia-Hercegovina, 
de la Guerra dels Balcans. Això és, amb nom i cognom 
propis, algunes dones supervivents mostren i donen 
veu a les seves inesborrables ferides a propòsit d’aquest 
elaborat treball de documentació periodística dut a ter-
me entre 2018 i 2020.
Posar en relleu aquesta comesa se suma a aportar més 
llum a la commemoració del 25è aniversari del final de 
la Guerra de Bòsnia i Hercegovina; una contesa bèl·li-
ca que va enfrontar, entre el 1992 i el 1995, a bosnians 
d’origen serbi, croats i musulmans, amb la factura hu-
mana d’unes cinquanta mil dones, nenes i homes vícti-
mes de violació com a maniobra de neteja ètnica. Avui, 
vint-i-cinc anys més tard, les supervivents i els fills i les 
filles nascuts de les violacions s’apleguen en una valenta 
denúncia del mutisme i de la terrible marca amb què 
han hagut de sobreviure la seva postguerra bo i mante-
nint una pugna inesgotable en pro de justícia. I, és amb 
aquesta realització en tres esferes que es pretén posar 
fi, des de qualsevol canal comunicatiu, a un fatal epi-
sodi de la recent història d’Europa, presentant a una 
jove generació que només persegueix un anhel: curar 
ferides i obrir-se camí envers cap a una societat justa i 
igualitària.
A redós d’aquesta causa de signe ètnic, bona part del 
mes passat, el vestíbul de l’Ateneu Igualadí va acollir 
l’Exposició i instal·lació fotogràfica de ”Encara hi ha 
algú al bosc”, a càrrec d’Oriol Casanovas, una mostra 
que abraça dues generacions: la d’unes dones vícti-
mes de tortures i violacions i la dels fills i filles nascuts 
d’aquests embarassos forçats, bona part dels quals van 
ser abandonats o donats en adopció. Això és, d’una 
banda la història corprenedora de tres dones, la Mili-
ca, la Meliha, la Nevenka, tres supervivents víctimes de 
les violacions produïdes al decurs de la guerra. Les tres, 
i cada una des de la seva esfera personal i quotidiana, 
confessen el seu sofriment i el seu imposat silenci, amb 
uns valents reclams de justícia. Aquesta pregona comu-
nicació intimista va completada per l’al·lusió inadver-
tible de la Lejla, l’Ajna i l’Alen, tres criatures nascudes 
de les violacions; i, que volen deixar anar un missatge 

de restabliment humà i ètic a fi de reforçar l’autoestima 
de les seves progenitores, en el sentit que l’amor sempre 
s’ha d’imposar a la barbàrie. 
Paral·lelament, en format de documental, la projecció 
“Encara hi ha algú al bosc”, una producció d’aquest Col-
lectiu i Bonobo Films, amb el suport de Televisió de 
Catalunya, s’havia de sumar al profund debat entre els 
directors del documental; Enric Morist, coordinador 
general de Creu Roja a Catalunya; Fuad Dergic, igua-
ladí d’adopció, i Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Co-
munitari i Cooperació de l’Ajuntament. Per la seva part, 
Enric Morist, en tant que Coordinador de Creu Roja 
Igualada, va ser qui va gestionar l’acollida d’un grup de 
refugiats bosnians a l’Anoia, una acció humanitària que 
va possibilitar l’acolliment del presoner de guerra bos-
nià, Fuad Dergic.
Tot plegat, aquest projecte no cessa en la reivindicació 
de la no violència en els conflictes armats i en una cul-
tura de la pau, exhortant les accions solidaries i l’empa-
tia de la gent envers la memòria històrica de la desfeta 
d’aquella guerra; des d’una inalterable voluntat de pre-
servar la diversitat i convertir-la en una raó de convi-
vència em el sí de la multicultural en què vivim.
En paraules de la periodista i membre del col·lectiu, 
Teresa Turiera: “És molt important posar el focus en 
els supervivents de la guerra i les víctimes de la pau, 

en el sentit que han estat oblidades i invisibilitzades. 
Cal reflexionar-hi plegats”. Del que se n’esdevé que és 
transcendental –si més no, als nostres dies- davant d’un 
capítol encara no tancat de la història d’Europa, pre-
guntar-nos: on som? I on érem entre el 1992 i el 1995? 
I,  servir-nos de la cultura com a eina de transformació 
social i col·lectiva, accentuant la necessitat d’informar i 
sensibilitzar els més joves per a què s’impliquin en les 
causes solidàries.
El Col·lectiu Cultura i Conflicte és defineix com a un 
equip de diferents professionals que creu en el potenci-
al de la cultura com a motor de diàleg i reflexió, i com 
a eina de transformació social. En aquest sentit, ofereix 
propostes en l’àmbit de les arts escèniques, l’audiovisu-
al, la fotografia i el periodisme, partint d’un treball de 
recerca conjunt que permeti una mirada més humana 
a la realitat polièdrica i diversa del moment.
Amb la voluntat de no passar de llarg ningú, és meres-
cut de citar a aquesta nodrida representació de l’equip: 
Oriol Casanovas, Teresa Turiera-Puigbo, Magda Puig, 
Judit Codina, Joan Arqué, Anna Maria Ricart, Erol lleri 
i TyJer Franta. Endemés d’esmentar el reconeixement 
que atorga l’equip a les veus testimonials d’aquest pro-
jecte: l’Associació de Nens oblidats de la guerra, Saraje-
vo, i molt especialment a la valentia i generositat de la 
Milica, la Nevenka, la Meliha, la Lejla, I’ Ajna i l’Alen.
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Conclou una important restauració de la basílica de 
Santa Maria, amb l’estrena de noves campanes
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l febrer de 1991 va con-
cloure una important 
restauració de la basíli-

ca de Santa Maria, a Igualada, 
amb la pujada al campanar de 
les noves campanes del centre 
parroquial, que van ser foses a 
Alemanya. L’acte va ser molt 
solemne, amb la basílica plena 
de gom a gom.
En total, són set campanes, 
sis de les quals, foses a la casa 
d’Albert Bachert a Alemanya, 
van ser instal·lades en aquell 
acte, beneïdes pel bisbe de Vic 
Josep Maria Guix. Aquestes 
campanes emeten un acord 
pentatònic amb novena en la 
tonalitat de Si Major. La dar-
rera campana data del 1950 i 
actualment no s’utilitza. Al cor 
del temple hi ha exposada una 
altra campana del segle XIV. 
Els noms de les sis campanes 
que es van estrenar són Reina 
de la Pau, Sant Miquel Arcàn-
gel, Sant Bartomeu, Mare de 
Déu de la Pietat, Sant Crist 

1991 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Un cotxe amb comandament a distància... tota una novetat el 1991. 
Anunci a La Veu de l’Anoia.

d’Igualada i Santa Maria. Al 
mateix temps, el temple, con-
siderat Bé d’Interès Nacional 
i joia de la ciutat, va ser ob-
jecte d’una restauració molt 
completa, netejant i polint l’es-
tructura i arranjant diversos 
detalls arquitectònics i tèc-
nics. Bona part de les despeses 
van ser possibles gràcies a les 
donacions dels fidels, espe-
cialment l’empresari igualadí 
Francesc Fontanellas i Guix.
Recordem que Santa Maria 
és el conjunt historicoartístic 
més important de la capital de 
l’Anoia, i bressol de la ciutat. 
Els primers pobladors d’Igua-
lada es van establir, al voltant 
de l’any mil, a l’àrea on hi ha 
l’actual basílica, on es troba-
va la cruïlla de camins que 
unien Barcelona amb Aragó 
i la Catalunya Nova amb la 
Catalunya Vella. Tot i que els 
orígens de l’església es remun-
ten a principis del segle XI, la 
major part de l’edifici actual és 
del segle XVII.
L’església fou convertida en 

garatge i en mercat municipal 
durant la guerra civil. El re-
taule major va ser desmuntat i 
les seves parts més importants 
es van guardar a l’església del 
Roser, convertida en dipòsit 
provisional del que es pre-
tenia fos la llavor d’un futur 
Museu del Poble. L’església de 
Santa Maria va ser restaurada 
després del conflicte, sota la 
direcció de l’arquitecte Cèsar 
Martinell i la supervisió del 
mossèn arxipreste Amadeu 
Amenós i Roca. 
El 18 de gener de 1949 Santa 
Maria va obtenir del Papa Pius 
XII el títol de basílica menor. 
En la dècada de 1980 se’n va 
portar a terme la darrera re-
forma, que va ser inaugurada, 
com dèiem, el 1991. L’agost de 
2015 es va recuperar la porta 
lateral, que antigament era el 
portal principal del temple i 
que havia quedat tapiat des-
prés de la guerra civil, al carrer 
de Santa Maria.

Manuel Miserachs deixa de 
ser alcalde
El maig de 1991 Manuel Mi-
serachs i Codina, de CiU, va 
deixar de ser l’alcalde d’Igua-
lada. Ho era des de 1979, en 
l’inici de la recuperació dels 
ajuntaments democràtics. Es 
tractava de l’alcalde que, fins 
aquell moment, havia estat 
més temps en el càrrec durant 
el segle XX. Va ser substitu-
ït per Ramon Tomàs i Riba, 

també de CiU. 
Nascut el 1923 a la mateixa 
ciutat que anys més tard go-
vernaria, Miserachs va ser 
advocat de professió i mili-
tant d’Unió Democràtica de 
Catalunya. A banda d’alcalde, 
l’any 1988 va ser escollit presi-
dent del Consell Comarcal de 
l’Anoia, càrrec que va ocupar 
fins al 1991. Miserachs va mo-
rir l’octubre de 2015, a l’edat de 
92 anys.

Primera pedra del nou IES Joan Mercader. 
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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

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Posant en dificultats l’agenda, com ara assegurant o jurant / 2. En-
sumi a tutti colori. Comprovo els tiquets de l’últim al primer / 3. Quinto de litre. Sofisti-
cat com l’oli de qualitat. S’acosta com Venus desnuada / 4. En contacte amb el món es fa 
irrespirable, aquest rovell. Difús com la via làctia / 5. Acabament de qui fa de la finor una 
actitud. Celtíber que va malinterpretar el soul / 6. Escassa ocupació. Fabricant de barques 
al vell circuit de motos. P amb crossa / 7. Pren nota de totes les extravagàncies que li expo-
sen. Males cares, els animals ensinistrats / 8. Molt senyor, però a Sicília de seguida acusa. 
Us desplacéssiu / 9. Exposant un fil lògic. L’hora que conversen els ignorants / 10. Agressor 
domèstic per convicció. Italiana del sud que vaig trobar remenant una cànula / 11. Cor de 
ruc. Del vegetal que pareix una sola poncella. Article a contrapèl / 12. Mort de senyor. El 
míster Hyde de l’electró / 13. Si no fos pel que tira a ros tindríem tot de censors. No té la 
dona grassa ans crassa.

VERTICALS: 1. Apoteòsiques anotacions finals, amb colors de fons. Destil·lat entre sang i 
llàgrimes / 2. Oliva lliure d’impostos. Cafè de quan no n’hi havia. Útil per l’ajut / 3. Estirin 
la pota com l’Edgar. Fes intel·ligible al lector / 4. Sermó per completar el correcte ordre de 
subjec i ver. Oients, oïdors / 5. Rifa inconclusa. És un turc, però oi que sona més a egipci? 
Marxa de Bellcaire / 6. I entra a Oriola. Insulina sense sofre?: no, polisacàrid. Al mocador 
d’en Frederic Porta Nosequemés / 7. Demano en certa manera paper per pagar. Adverbi 
encara avui introbable / 8. Base de la base estant. Luxós, festiu, solemne / 9. L’actualitat més 
destacada, en onze samarretes. En lloc de mèu fa un soroll mecànic, aquest gat / 10. Ve fent 
la vertical. Hormona molt desenvolupada a les noies de Lutècia. Dos quarts de tres / 11. 
Del paisatge que fàcilment pren un to blanquinós. La típica mestressa de Sils / 12. Rostres 
amagats entre preciositats i riqueses. Mira si és beneit que et demana què fa la clavícula, 
o l’húmer...

passatemps
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Troba les 7 diferències

C O M P R O M E T E N T 
O L O R S   O S I V E R 

L   R E F I N A T   V E 

O X I D   N E B U L O S 
F I N I T U D   L U S O 

O C   C A L A F A T   R 

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

  R A O N A N T   N I T 
 S A D I C   L U C A N A 
 U   U N I F L O R   E L 
 O R I T   P O S I T R O 
 R O S S E N C   C R A S 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                       
4                         
5                        
6                      

7                      
8                        
9                        

10                        
11                       
12                         
13                        
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ANTONI DE SOLÀ i PERETA
Alcalde de Pujalt de 1983 a 2019 i President del Consell Comarcal de l’Anoia del 1991 a 1995

Igualada, novembre de 2020

Des del Partit Demòcrata fem arribar el nostre sentit condol a la família i amics. 
     Descansi en Pau.   

ANTONI DE SOLÀ PERETA

El president, consellers i personal volen expressar el més sentit condol 
a la seva companya i familiars per aquesta dolorosa pèrdua.

President del Consell Comarcal de l’Anoia 1991 - 1995

Igualada, novembre de 2020

Des de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, volem expressar
  la nostra profunda tristor per la mort d’en

ANTONI DE SOLÀ PERETA

Expresident de la junta directiva de l’Ateneu Igualadí de 1995 al 2002.
Socis i junta volem fer arribar el nostre condol  més sincer a tota la seva família i amics.

L’Ajuntament de Pujalt ex-
pressa el seu més sentit con-
dol per la mort de Antoni de 
Solà i Pereta que va ser l’al-
calde de Pujalt (1983-2019) 
i regidor (1979-1983 i de 
2019-fins ara). El Consistori 
vol traslladar el seu suport i 
acompanyament per la pèr-

dua als seus familiars i amics 
i informa que s’han decretat 
tres dies de dol.
L’Antoni ha estat l’alcalde 
Pujalt, l’alcalde de tots, que 
ha treballat intensament 
perquè el municipi i els seus 
veïns tinguéssim la millor 
qualitat de vida i els millors 

serveis possibles. Sempre 
s’ha posat a disposició de 
tots per ajudar a solucionar 
qualsevol problema o acom-
panyar-lo en una gestió. Per 
això la seva mort és una 
gran pèrdua per la teva altra 
família, els veïns de Pujalt. 
Descansi en pau.

Antoni de Solà, descansi en pau

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dissabte 14 de no-
vembre, 33è diumenge del 
temps ordinari, com cada 
segon dissabte de mes, a 2/4 
de 5 de la tarda es celebra una 
missa en llegua anglesa a l’al-
tar del Sant Crist de la basíli-
ca de Santa Maria d’Igualada. 
Tots els cants durant la cele-

bració seran de Taizé. A l’ini-
ci es cantarà “In the Lord I’ll 
be ever thankful”, en el mo-
ment de la meditació “Bless 
the Lord”, durant la comunió 
“Jesus Christ, Bread of Life” i 
al finalitzar “I am sure I shall 
see the goodness of the Lord”. 
Es cantarà també el salm del 
dia “O blessed are those who 
fear the Lord”. 

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest dimecres 11 de 
novembre al matí, el 
papa Francesc va tenir 

l’habitual Audiència General. 
Durant la catequesi va desen-
volupar el tema de la perse-
verança en la pregària com a 
diàleg continu amb el Pare i 
es caracteritza per ser tenaç, 
humil i que, malgrat les difi-
cultats, no ha de resignar-se 
davant del mal i la injustícia.
El papa Francesc va introduir 
la catequesi afirmant que el 
fonament de la missió de Je-
sús va ser el continu diàleg 
amb el Pare, el silenci i el re-
colliment. Qüestionat sobre 
perquè parla molt sobre la 
pregària, el Bisbe de Roma 
va afirmar: “L’oració és com 
l’oxigen de la vida. L’oració és 
per atreure sobre nosaltres 
la presència de l’Esperit Sant 
que sempre ens guia cap en-
davant. Per això parlo molt 
sobre la pregària”.
Per animar-nos a la perseve-
rança, diu Francesc, el Senyor 
ens proposa tres paràboles: la 
de l’amic inoportú, la de l’an-
ciana i el jutge inic, i la del fa-
riseu i el publicà.

L’oració ha de ser tenaç. Déu 
sempre respon
El Papa, va recordar el text de 
Lluc 11,5-8 que ens recorda 
un personatge que truca a la 
porta del seu amic enmig de 
la nit, forçant eventualment 
a aixecar-se. Aquest relat ens 
ensenya que l’oració ha de ser 
tenaç: “Qui truca a la porta del 
seu cor amb fe i perseverança 
-diu el Papa- no està decebut. 
Déu sempre respon, sempre”.
El nostre Pare sap bé el que 
necessitem; la insistència no 
serveix per informar o con-

vèncer-lo, sinó que serveix 
per alimentar en nosaltres el 
desig i l’expectativa”.
La segona paràbola (Lc 18, 
1-8) explica la insistència de 
la vídua que es dirigeix ??a 
un jutge corrupte per dema-
nar justícia. Francesc afirma: 
“Aquesta paràbola ens fa com-
prendre que la fe no és l’im-
puls d’un moment, sinó una 
valenta disposició per invocar 
Déu, fins i tot per a “discutir” 
amb Ell, sense resignar-se al 
mal i la injustícia”.

La humilitat, una condició 
per pregar
El tercer relat és el del fari-
seu i el publicà (Lc 18, 9-14) 
que van al temple a resar. El 
primer està ple de si mateix, 
el segon se sent indigne, però 
Déu escolta al segon. La histò-
ria ens diu que “no hi ha veri-
table pregària sense un esperit 
d’humilitat. És precisament la 
humilitat la que ens porta a 
demanar, a resar”.
El papa Francesc subratlla: 
“L’ensenyament de l’Evangeli 
és clar: cal resar sempre, fins 
i tot quan tot sembla va, quan 
Déu apareix sordmut i sembla 
que perdem el temps. Tot i que 
el cel s’ennuvoli, el cristià no 
deixa de pregar. La seva pre-
gària va de la mà amb la fe. I 
la fe, en tants dies de la nostra 
vida, pot semblar una il·lusió, 
un treball estèril. Hi ha mo-
ments foscos en la nostra vida 
i l’oració sembla una il·lusió. 
Però practicar l’oració també 
significa acceptar aquest es-
forç. “Pare, vaig a resar i no 
sento res ... Em sento tan, amb 
el cor eixut, amb el cor sec, 
que no sé ...”. Però hem de con-
tinuar, amb aquesta fatiga dels 
mals moments, dels moments 
en què no sentim res.

Papa Francesc: “s’ha de 
perseverar en l’oració tot 
i el cansament”



Novembre
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Homobò; Ennata.

14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda. 
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.

16: Margarida d’Escòcia;  Gertrudis; Edmon.  
17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg; Iscle; Victòria.

18: Romà; Aureli 
19: Crispí; Faust o Fost; Abdies  

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
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Lluís Amat Torrens

Els teus estimats: esposa, Imma Alert Valls; fills, Ester, Imma i Enric; nets, Àlex, Ariadna; 
germana i demés familiars, volen agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l' acte 
de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 11 de novembre  al crematori Cementiri 
Nou d'Igualada.

Ens ha deixat el passat dimarts  dia 10 de novembre a l'edat de 77 anys.

Igualada, novembre de 2020

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Amadeu Miquel Bisbal

Estimava intensament la vida fins a l‘últim moment, que inesperadament la mort li va 
arribar la nit del dimarts, 3 de novembre del 2020, al caure des d’un penya-segat a la vall de 
la Vansa. Ens deixa plens d’amor, records i una gran emprempta en el valor de l’esforç i el 
treball. La teva esposa, Marta Ros; els teus fills Jordi i M.Àngels Mir; els teus néts Albert i 
Irena; el teu germà Andreu i Rosa; família i amics. 

Et trobarem molt a faltar, sempre estaràs en el nostre record.

Igualdada, novembre de 2020

A.C.S

En record de:

La nit del passat dimarts 
3 de novembre, el destí 
va voler que l’Amadeu, 

una persona humil, treballa-
dora, generosa, familiar i amic 
dels seus amics, perdés la vida 
al caure des d’un penya-segat 
a la vall de la Vansa, on en 
innombrables ocasions havia 
gaudit d’una de les seves grans 
aficions, buscar bolets.

Agraïts de totes les mostres 
d’afecte rebudes de tothom i 
a la incansable tasca de totes 
les dotacions que es van mo-
bilitzar per trobar-lo, mos-
sos, bombers, protecció civil, 
agents rurals, veïns de la vall, 
voluntaris i a tots els amics 
que van donar-nos l’escalf en 
les hores d’incertesa.

Familia Miquel-Ros

Agraïment

SOLIDARITAT / LA VEU 

Aquest passat mes d’oc-
tubre, els clients de 
Bonpreu i Esclat han 

realitzat 362.972 donacions 
que han fet possible recaptar 
62.956,52 € per a Càritas Cata-
lunya a través de la Campanya 
d’Arrodoniment Solidari de la 
consultora Worldcoo.
A causa de la COVID-19 s’ha 
agreujat de manera preocupant 
la situació socioeconòmica de 
moltes persones a Catalunya 
que ja estaven en situació de 
vulnerabilitat i de moltes altres 
que s’han vist sobtadament 
privades dels seus treballs i, 

conseqüentment, dels seus in-
gressos.
El projecte de Càritas Catalu-
nya consisteix a donar suport, 
durant 3 mesos, a 700 adults i 
infants en situació de pobresa 
perquè puguin accedir a l’ad-
quisició d’aliments o produc-
tes de primera necessitat, en 
funció de la seva situació so-
cioeconòmica i composició fa-
miliar, facilitant-los els mitjans 
econòmics i l’acompanyament, 
perquè siguin ells mateixos, de 
forma autònoma, els que s’ad-
ministrin.
L’aportació a aquesta causa ha 
estat possible gràcies a tots/es 
els clients/es que, en efectuar 

el pagament de la seva compra 
a Bonpreu i Esclat amb targeta 
bancària, han arrodonit l’im-
port final i han decidit, volun-
tàriament, fer aquesta donació. 
A l’acte de lliurament del xec 
de Bonpreu i Esclat a Càritas 
Catalunya hi van ser presents 
Josep Castany, responsable de 
Relacions Institucionals del 
Grup Bonpreu, Salvador Bus-
quets, vicepresident de Càri-
tas Catalunya, Anna Moragas, 
responsable de Comunicació 
de Worldcoo, Conxa Marquès 
i Mercè Darnell, representants 
de la Comissió d’Acció Social 
de Càritas Catalunya i Xavier 
Serna, coordinador tècnic/ad-
ministrador de Càritas Cata-

lunya.
En aquest acte, Conxa Mar-
quès i Mercè Darnell van expli-
car abastament la greu situació 
econòmica que estan patint 
milers de persones a Catalunya 
que s’adrecen als punts d’aten-
ció de Càritas, així com l’im-
pacte que tindrà la donació del 
Grup Bonpreu en les famílies i 
infants més afectats per la crisi 
sanitària i social.
Al seu torn, Josep Castany va 
ressaltar la implicació del Grup 
Bonpreu amb diferents causes 
socials i la bona rebuda i parti-

cipació dels seus clients/s en les 
diferents campanyes d’arrodo-
niment solidari, i la satisfacció 
produïda per aquesta col·labo-
ració amb Càritas Catalunya.
Finalment, Salvador Busquets, 
vicepresident de Càritas Cata-
lunya, va agrair el compromís 
del Grup Bonpreu amb les 
persones més fràgils del nostre 
país, que estan en una situació 
de pobresa i exclusió social, i 
es congratulà per aquesta col-
laboració empresarial, “d’una 
empresa que ja és una Empresa 
amb Cor” per a nosaltres.

Els clients de Bonpreu i Esclat donen 
62.956,52 € a Càritas Catalunya
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 13: 

JUVÉ
Av. Montserrat, 27

 DISSABTE  14:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 15:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16: 
ADZET

Av. Barcelona, 9
DIMARTS 17:  

SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 18:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 19:  
BAUSILI

Born, 23
DIVENDRES 20: 
CASAS V.
Soledat, 119

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



Carolina Ortiz /  
Directora de màrqueting i comunicació de Tminis

Em dic Carolina Ortiz, vaig néixer a Medellín, Colòmbia. Fa set anys que visc 
a Catalunya. Fa quatre mesos que visc a Igualada amb la meva parella. He 
estudiat Màrqueting i vaig venir a Catalunya a especialitzar-me en direcció d’art. 
Vaig veure que la creativitat tenia molt a veure amb les vendes. Estic acabant un 
màster en direcció de màrqueting i vendes.

Com neix la Campanya “Tots som herois”?

Neix amb la idea de retre homenatge a totes les perso-
nes que han estat, i estan, lluitant contra la covid-19, 

atenent des de primera línia als afectats. El concepte “tots 
som herois” neix del convenciment que cada persona ha estat 
heroi: els sanitaris envers els malalts, els pares envers els fills, 
els fills envers els pares... totes les persones podem ser herois 
en funció del nostre comportament envers els malalts. Tots, 
des de la nostra professió o des del punt on ens tronem, des 
del dia a dia, tots podem ser herois. 

Tminis fabrica petites reproduccions de futbolistes, pilots 
de motos... com sorgeix la imatge de la infermera i l’infer-
mer?

A l’estar immersos en la situació sanitària que va arribar de 
sobte, vàrem decidir aportar en nostre granet de sorra per 
ajudar a superar la difícil situació que vivim: fer ninos. Així 
va sorgir la idea del supersanitari que ja està al carrer i també 
va sorgir la idea del bomber, el policia, el farmacèutic... tots 
els que aniran sortint dins de la campanya Tots som herois. 
El supersanitari i la supersanitària és el que vàrem fer durant 
el confinament.

Tots els personatges portaran la capa vermella que porten 
els supersanitaris?

Sí. La capa és un petit distintiu que els acosta al personatge 
de Superman perquè en aquests moments, tots desenvolupem 
els nostres poders. Volem que la capa esdevingui un símbol 

d’herois reals. D’herois que tenim al nostre voltant.

Quan tens la figureta a casa què en fas?

És una figura simbòlica que ens recorda l’esforç de tanta gent 
que lluita per preservar-nos la vida i la salut. És un vincle 
emocional que ens permet col·laborar també econòmicament 
en la lluita contra el coronavirus.

On van els beneficis de la campanya “Tots som herois” ?

A les tres fundacions que formen part del projecte: Hospital 
Clínic, Hospital La Paz i la fundació Lluita contra la sida i 
les malalties infecciones. És una continuació de la campanya 
#joemcorono.  Com més diners hi hagi, més es podrà investi-
gar sobre la covid i altres malalties infeccioses.

També participaran a la Marató de TV3.

Estem parlant amb la direcció de la Marató per veure quina és 
la millor manera de participar-hi. Posarem una de les nostres 
figures gegants a la porta de TV3

Hem pogut veure a la televisió una figura de la supersa-
nitària de sis metres d’alt a la plaça Callao de Madrid. Les 
figures gegants dinamitzen la venda de ninos? 

I tant! L’hem plantejat com un itinerari per les principals ciu-
tats de l’estat. Hem començat a Madrid, ara la portem a Llei-
da, després vindrà a Barcelona i seguirem cap a les ciutats on 
la demanin. És força complicada de moure, però val la pena 
fer-hi partícips de la campanya a tothom.

També tenen figures de dos metres.

Sí. Les posem a les portes dels hospitals, també de forma 
itinerant. La gent interactua amb la figura gegant i ho penja a 
les xarxes, incrementant la potència de la campanya solidària.

On es poden comprar els superherois?

Tenim venda directa per internet – www.tmins.com - perquè 
les botigues estan tancades i estem en procés que es vengui 
també a les farmàcies i a les botigues dels hospitals. 

Qui ha dissenyat les figures?

Tant la figura, el packaging i l’estratègia de la campanya han 
sortit de la nostra empresa aquí a Igualada.

Vostè es nascuda a Colòmbia. Com arriba una noia colom-
biana a Igualada?

Porto set anys treballant a Catalunya, primer a Terrassa, des-
prés a Barcelona i ara a Igualada. Hi vaig arribar contractada 
per Imex Licencing Group, propietària de Tminis on també hi 
treballa la meva parella. Vivia a Barcelona però tenia ganes de 
trobar un lloc més tranquil i amb més qualitat de vida i vaig 
acceptar la feina a Igualada.

Tminis fa figures d’esportistes molt populars com Messi o 
Marc Márquez. Què es ven més, les de Messi i Márquez o 
els supersolidaris?

Es venen molt més els supersolidaris.

Crispació arreu. Dels que van a un centre sanitari i es troben amb protocols burocràtics que no resolen els seus problemes. Dels docents 
a qui volen fer fer d’infermers a més de donar classes en condicions inversemblants. Dels treballadors que estan en ERTE i cobren les 
prestacions tard i malament. Dels que tenen por a perdre la feina. Dels que ja no en tenen, en busquen i no en troben. Dels polítics que 
descobreixen ‘amics’ en les files dels adversaris. Dels que concedeixen entrevistes grotesques, que superen el ‘Polònia’. Dels que perden 
els papers, amenacen i criden. Dels que estan en vaixells que s’enfonsen i veuen com les rates se’n van per assegurar-se un nou lloc al sol. 
I ens demanen calma. Aquest país té la millor sanitat, escoles i sistema de cobertura social que podem tenir. Així, cada dia es cova més 
malestar social. I quan es protesta i es surt  pel carrer, ‘prenen mesures’. La culpa és nostra. I posen més policia al carrer, més sancions 
i més mesures de restrictives. Amb l’excusa de la covid, actuen com l’ànec que corre sense cap. Per combatre la crispació, ens recomanen 
menjar crispetes davant la televisió.

“La figura del supersanitari i la 
supersanitària és el que vàrem 

fer durant el confinament”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

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€


