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Comerç i restauració
demanen més sentit de
proximitat que mai
Igualada sol·licita que el
confinament de cap de
setmana sigui comarcal

La campanya de Nadal
serà atípica i evolucionarà
d’acord amb la pandèmia

Les entitats comercials d’Igualada han presentat aquesta setmana la campanya de Nadal.

L’IHC assoleix
la primera
victòria de la
temporada

Pàgina 35

Joan Armengol,
premi d’honor
Ciutat
d’Igualada
Pàgina 39

*Consulta’n les condicions a l’òptica

De dijous 19 a dilluns 23

Pàgines 8-9 i Especial

Dimarts
torna el Zoom
Festival, en
format virtual

Pàgines 37-38

RAMBLA SANT ISIDRE 41
IGUALADA
93 804 5730
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L’EDITORIAL

L

Serietat, si us plau

a situació que vam viure dimecres, arran
de la filtració del document de treball de
la desescalada que gestiona el govern de
la Generalitat, va ser patètica i impròpia
d’”un país normal”. Ja fa massa temps que la situació és insostenible. Catalunya no té un Govern,
sinó dos, i les pèssimes relacions entre ERC i Junts
per Catalunya, que venen de molt lluny, ara
afloren sense cap mena
d’escrúpol. I en el pitjor moment. Pesa més
la política, les cadires,
i la campanya electoral
davant la imminència
de les eleccions del 14
de febrer, que el país i la
seva gent en un moment
en què es perden vides i
s’enfonsen negocis. No
tenen perdó.
A tot això, cal afegir-hi una gestió poc o gens clara,
amb el cas de les ajudes per als autònoms com a
mostra més evident d’aquest disbarat, solucionat
amb l’acomiadament de càrrecs intermedis quan,
en “un país normal”, el conseller de Treball hauria
presentat la dimissió en menys de cinc minuts... Si-

gui del partit que sigui... Perquè, com ells mateixos
ens deien fins a la sacietat, “això no va de partits”,
oi? És meridianament obvi que era una mentida.
Malauradament, la solució passa per les urnes, i
aquestes tardaran encara uns mesos. Caldrà llavors veure com s’encamina políticament el país, i
quin és el ball de cadires i, qui sap, possibles nous
acords... Mentrestant,
els ciutadans, les empreses, els comerços,
i sobretot, els malalts
i les seves famílies,
necessiten serietat i
claredat. És el mínim
que es pot demanar a
qui et governa, en un
moment crític com el
que vivim.
Som prop del Nadal
més diferent, com a
comunitat, de les nostres vides. Perquè som una comunitat, que ara més que mai, necessita missatges
entenedors, instruccions clares, i un camí lliure de
bestieses com les d’aquesta setmana.
Ens il·luminaven amb les benaurances d’un “país
normal”. És el que vol tothom. Aquest és el camí?
Creiem que no.

Som una comunitat, que
necessita missatges entenedors,
instruccions clares, i un camí
lliure de bestieses com les
d’aquesta setmana.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Daniel Osàcar, extresorer de CDC
havia declarat al jutjat d’instrucció
número 5 que Germà Gordó, exgerent del partit que “Era la persona
que directament i personalment va
idear aquesta operativa, la va planejar i en va dirigir la implementació”.
Ara, aquest ha dit a l’Audiència que
“mai he fet una llista de membres i
simpatitzants del partit que poguessin ser potencials donants de diners.
Era l’administrador general de la
federació de Convergència i Unió
(CiU), qui s’encarregava dels ingressos.”
Jorge Fernández Díaz, exministre
de l’interior i Francisco Martínez,
exsecretari d’estat de seguretat, s’han
acarat a demanda del magistrat Gar-

cía Castellón de l’Audiència Nacional. El primer segueix dient “no en
se res i els missatges que se m’atribueixen han estat manipulats”, El
segon li responia “m’acuses d’un delicte? Em dius que sóc un hacker?”

nyola ha declarat que “mai ha tingut
cap relació contractual o comercial
amb aquestes dues empreses, que
són competidores nostres, ni s’ha desenvolupat cap projecte de gestió de
processos electorals amb elles.”

Isabel Celàa, ministra d’Educació,
ha aconseguit tirar endavant una
nova llei que esmena l’anomenada
llei Wert i consolida “prohibir segregació per sexe” i també que “les
escoles concertades no podran edificar-se sobre espais públics”

Oriol Mitjà, infectòleg de l’Hospital
Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de
Badalona, ha dit “Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunitat de
Madrid, ha llançat una estratègia de
testatge massiu i li està donant resultat sense haver de tancar l’economia”
i va concloure “Per això dic que, avui,
m’agradaria més treballar a la Comunitat de Madrid.”

Josep Lluís Trapero, major dels
Mossos, en el seu discurs de represa del comandament va dir “En
aquells dies tots ho podríem haver
fet millor, el primer jo, però és hora
de mirar endavant.”
Rudy Giuliani, exalcalde de NY i
fiscal federal dels EEUU, ha dit que
“El software de la canadenca Dominium utilitzat pel comicis, és propietat de la veneçolana Smartmatic, i
usen el seu software. Els seus fundadors són propers a Chávez. A través
de l’empresa intermèdia Indra, els
vots realment han anat a Barcelona, España”. La multinacional espa-

Félix Alfonso Guevara, president
de la secció tercera de la sala penal
de la Audiència Nacional, ha tingut
diferents topades amb els advocats
del judici dels atemptats del 17-A i
a un d’ells li va dir “He elevat el to,
perquè no em sentien... A mi no se’m
contesta d’aquesta manera. A mi
personalment, sí, però al que estic
representant, no. Si ara és moda no
respectar les institucions, aquí es respecten” important-li poc que el judici s’estigui retransmeten en directe.

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 / PREMI UEA 2017 /
PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019 / MILLOR PUBLICACIÓ DE PREMSA ATORGAT PER APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS 2019
DIRECTORA GENERAL PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL Dipòsit Legal: B-31430-82 - ISSN ed. impresa 2487-3616
Retir, 40 08700 IGUALADA Tel. 93 8042451 Email redaccio@veuanoia.cat publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni
transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD
Col.laborem amb:

També ens trobaràs a :

MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Operació
Volkhov
La Guardia Civil espanyola i els diferents serveis secrets estatals han espiat
i punxat telèfons, webs, cases particulars, vehicles, etc., a la recerca d’algun
fet delictiu que ni ells mateixos saben
en què consisteix. D’aquesta perversa
actuació policial se’n diu fer investigació prospectiva, una pràctica que en
democràcia està, naturalment, prohibida. Busquen aquí i allà no un fet
concret sinó a veure què troben que
pugui perjudicar a les persones espiades. Quan no troben res, s’inventen
un relat copiant i enganxant una mica
d’aquí i una mica d’allà, i si convé hi
afegeixen algun extra de collita pròpia.
Després fan un informe que a primera
vista pugui semblar seriós i busquen la
complicitat d’un jutge que els compri
el producte. Quan el troben, cosa que
a Espanya passa molt sovint, avisen als
mitjans de comunicació amics que tal
dia a tal hora es faran detencions aquí
i allà, de manera que tenen les portades dels mitjans reservades per donar
la màxima cobertura periodística a
aquests excessos policials.
A l’antiga Alemanya de l’Est -cínicament batejada com a “república democràtica”- coses d’aquestes passaven tot
sovint; una gran pel·lícula anomenada
La vida dels altres ho explica molt bé.
Però que aquesta manera de fer passi
en un règim comunista tampoc ha de
sorprendre, els comunistes ho porten
en el seu ADN. Ara bé, que passi a Espanya? No ens diuen que és una gran
democràcia? Doncs bé, això va passar
fa tres setmanes a diverses localitats catalanes, Igualada inclosa. Quan el dia D
a l’hora H la Guardia Civil es va presentar per efectuar detencions i escorcollar
domicilis, tota la premsa amiga ja hi
era per donar la cobertura mediàtica
que buscaven les autoritats. Els detinguts van pagar, doncs, la pena de telenotícies, van sortir a tots els mitjans de
comunicació, els van tenir engarjolats
al calabós un parell de dies, i finalment
els van portar a declarar davant del jutge. Exercint el seu dret, la majoria dels
detinguts es van negar a declarar i poca
estona després van ser posats en llibertat sense que ni tan sols se’ls retirés el
passaport.
Però la pena de telenotícies i de telediari ja l’han pagat, i sempre hi haurà
aquella genteta que pensarà que si els
han detingut “alguna cosa hauran fet”.
No sabem com acabarà aquesta història, batejada, per cert, com a Operació
Volkhov per afegir escarni als fets, amb
les connotacions feixistes que té aquest
nom. Però, de moment, les vint-i-una
persones perjudicades ja han pagat un
peatge mediàtic totalment injust.

OPINIÓ |

Divendres, 20 de desembre de 2020

JORDI CUADRAS

La tribuna

Vicepresident Primer del Consell Comarcal de l’Anoia

L

a Unió Europea té a punt un fons
de recuperació històric davant les
conseqüències socials i econòmiques de la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19. Aquest fons dotarà,
del 2021 al 2026, els països del nostre continent d’una gran capacitat per reconvertir
la seva economia i crear ocupació. Espanya
rebrà 140.000 milions d’euros
i la Generalitat ha calculat que
Catalunya pot optar a 30.000
milions. Fent servir els mateixos
criteris que ha utilitzat el govern
català, a la comarca de l’Anoia
hauríem d’aspirar a captar 350
milions d’euros.
Des del Consell Comarcal de
l’Anoia fa mesos que treballem
en la creació de l’espai de concertació social i econòmic que
permeti impulsar projectes per
optar a aquests fons. Ja hem
anunciat el primer pas, com és
la creació del Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia, amb
els principals agents socials i econòmics de
la comarca, a més dels Ajuntaments i els
grups representats al Consell. Un equip
tècnic de la institució ja està dedicat, des
d’aquest mes de novembre, al 100% a aquest
projecte que tindrà tres fases: diagnosi,
creació de projectes i sol·licitud dels fons.
La crisi de la covid-19 és la tercera que viu
l’Anoia sense haver aconseguit resoldre les
anteriors. Plou sobre mullat, tenim un atur
cronificat que castiga, majoritàriament les
dones, els joves i els majors de 45 anys.
Vam encadenar la crisi del tèxtil de finals
dels anys 90 i principis dels 2000 amb la fi-

#L’enquesta
de la setmana

350 milions per l’Anoia

nancera del 2008 i ara encadenem aquestes
dues amb la del coronavirus. Hem de sortir
d’aquesta dinàmica i preparar la comarca
per trobar les oportunitats que aquesta crisi pot donar-nos i evitar que, per enèsima
vegada, l’Anoia se situï a la cua i no a la
locomotora de la recuperació.
Hem de ser capaços de captar els Fons Eu-

ropeus que arribaran al país amb projectes
concrets i provocar el salt endavant de la
comarca, tantes vegades ajornat, que ens
faci entrar de ple en tot allò que demanda
l’economia del segle XXI i la creació d’ocupació que se’n deriva. És el moment de repensar l’economia de l’Anoia i fer que se
situï al capdavant de projectes de canvi. A
més d’apagar l’incendi actual, el Pacte que
impulsem ha de ser un tallafocs per prevenir futurs incendis. L’afrontem amb aquesta mirada posada al mitjà termini.
Els Fons Europeus de la Recuperació marquen tres línies: transformació digital,

transformació verda i feminisme i cohesió
social. En una primera fase de dos anys,
l’Estat preveu destinar els Fons a 10 grans
polítiques tractores, que el president Pedro Sánchez va anunciar fa un mes, vinculades a aquests àmbits. Estem plenament
alienats en concebre una recuperació digital, verda i feminista i social a aquesta
crisi, per això ens comprometem a
treballar perquè aquestes apostes
es tradueixin en garantir un bon
futur econòmic i, per extensió,
també social del nostre territori.
Ho necessitem urgentment.
Ja avisem: el Pacte que impulsem
no volem que sigui un altre document que serveix per planificar la
comarca i que queda en un calaix,
ja n’hi ha hagut prou al llarg de les
darreres dècades. El compromís i
el finançament que tenim és per
executar les mesures que s’acordin. El Consell Comarcal impulsa
aquest Pacte d’Acció Econòmica i
Social de l’Anoia perquè tot el que
es planifiqui per avui sigui útil pel demà i
esdevingui la veu de la comarca a l’hora de
fer arribar a les administracions superiors
les nostres demandes.
Creiem en el teixit productiu del nostre
territori i en la capacitat d’adaptació de
les persones treballadores de la comarca.
I, sobretot, creiem que se’ns obre una gran
oportunitat per a reconvertit l’economia
de l’Anoia tot creant projectes acordats entre sector públic, privat i agents socials i
econòmics per aixecar el dit i dir que volem els Fons Europeus de la Recuperació
per a impulsar-los.

Et vacunaràs quan surti la vacuna del
coronavirus?

Sí 49,6%
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No 50,4%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Ens en sortirem!
Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

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

www.estil-llar.cat
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MANEL PLA
Restaurador

Reflexions sobre la Covid-19

S

i d’alguna cosa hem de sentir-nos orgullosos com a societat és de la resposta a la
primera onada de la covid-19
el mes de març. Aquells dies desconcertants tots ens van unir tant de cos
com d’ànima.
Cal recordar els aplaudiments a les vuit del vespre als
sanitaris, les recollides de mascaretes i altres epis pels
que donaven la cara a la malaltia. Tots tenim al nostre
cap els sanitaris, tothom els deu molt.
Després, com altres cops, l’oblit. Això em fa recordar
l’època preNadal amb les maratons televisives, que un
cop hem fet la donació ja ens sentim alliberats, fet que
no és gens llunyà de les butlles religioses d’altres temps.
Ara ja som enmig de la segona onada i em pregunto on
tenim la solidaritat. Ja ens hem oblidat dels sanitaris,
ja ens hem oblidat de les empreses a qui han obligat a
tancar, ja ens hem oblidat de moltes coses, per tant de
nou ens cal repensar si amb les donacions n’hi hagut

prou o què ens cal fer.
Què ens cal fer ara, just quan les anomenades autoritats (caldria recórrer a Hanna Arendt per entendre
bé aquest mot, i qui realment és autoritat), ens limita
els moviments, els drets de treball i moltes altres coses
sota el paraigües de la covid. Crec que una de les millors solucions és la solidaritat de la primera onada, i
aquesta ha de venir de tot arreu.
En primer lloc tornar a aplaudir els sanitaris, però
aquest cop no només amb les mans, sinó amb sous
dignes, contractes dignes, instruments necessaris i
respectant les seves decisions.
En segon lloc, el fet de limitar les drets de treball que es
faci sempre des de la vessant que hi ha preparat un pla
eficient per no conduir a tothom a un estat depressiu i
de fallida econòmica. Les urgències es poden entendre
un cop però no es pot fer d’elles un ús constant.
En tercer lloc crear un pensament solidari de tota la
comunitat, perquè no tinguem un tercer rebrot, i això
vol dir vigilar amb qui et reuneixes, de quina manera i

tenir cura de tu i dels altres.
En quart lloc cal utilitzar els mitjans d’intel·ligència
artificial i alhora humana per anar limitant els grups
contagiats i utilitzar nous mètodes de detecció per
poder tenir una llum i tornar a una vida que ja ha
canviat.
Per últim, percebre una unitat de tots els grups polítics per fer front a les seves misèries i sobretot a que
ells no ens deixin sense dignitat, per tant, que baixin
de la seva torre de vidre i estiguin al costat dels ciutadans.
En resum, si el passat abril tots vèiem Sant Joan com
l’esperança del retorn, ara ja veiem que si les autoritats ens posem unes dates, aquestes són relativament
certes i els que finalment posarem les dates serem
nosaltres entenen la nova realitat que tenim davant.
Una societat solidària entre veïns, comunitats, regions, estats i països. Ens cal anar tots de bracet i per
això ens hem d’oblidar de conflictes i banderes... que
més endavant segur que ja hi tornarem.

perquè altrament ja hauria fet algun pas per donar
resposta al 80% de la població que reclama un referèndum.
Una població que ha sortit al carrer a protestar
primer per l’empresonament i després per unes
sentències absurdes, que només es poden justificar per un desig d’escarment malgrat tractar-se de
manifestacions pacífiques. No hem vist enlloc la
imparcialitat de la llei, sinó l’odi, la manipulació i
la mentida per atemorir i esclafar l’adversari. Però
fins ara aquesta repressió brutal no ha aconseguit
fer minvar la indignació ni el desig d’independència. És evident que amb la pandèmia per entremig
han minvat les concentracions i manifestacions al
carrer. Però crec que ningú ha renunciat a res i si
algú ho ha fet ha sigut per les pica-baralles dels
polítics catalans. Però aquell “ho tornarem a fer”
continua tenint tot el sentit.
Precisament aquí rau bona part del problema. Tothom és molt solidari fins que li toquen la butxaca
o el seu estatus social. Ningú vol perdre ni un lloc
en el rànquing que li han assignat els vots de les

darreres eleccions. Estic convençut que si hi hagués
hagut una acció ferma i decidida –unitària, per descomptat- per fer front a les arbitrarietats d’una justícia partidista i corrompuda, avui els presos polítics
serien al carrer. Aquell 1 d’Octubre la gent estava
disposada a arribar fins a les últimes conseqüències, però la manca d’unitat dels polítics ha posat de
manifest la seva feblesa. Per desgràcia, avui podem
dir “tants caps, tants barrets”. El Parlament s’assembla més a una casa de barrets que no pas a un òrgan
legislatiu que treballa seriosament per aconseguir
aquell full de ruta que havia proposat en els programes electorals. En canvi, ja no tenen vergonya de
barallar-se públicament, fins i tot davant dels adversaris. No és estrany que molts ens sentim decebuts
i defraudats. No renunciem a res. Vàrem demostrar
que era possible. Hi tornarem. Només cal que hi hagi
algú que ens il·lusioni i ens el puguem creure. Mentrestant, no deixarem de reclamar l’alliberament dels
presos polítics. Siguin del color que siguin i pensin
com pensin, són gent respectable i com a tals els volem a casa. A casa i al carrer.

JOSEP M. CARRERAS

Mil dies

A

cabo de llegir que fa
mil dies que alguns
presos polítics independentistes són a la
presó. Algun dia s’haurà d’esclarir
el cúmul de despropòsits i mentides que han portat a una injustícia
inimaginable en un estat democràtic. I -segueixo
llegint- d’aquests mil dies 867 han estat sota un
govern que es vanta de ser el més d’esquerres de la
història. Però Pedro Sánchez no té pressa per resoldre el problema i ha adoptat la mateixa tàctica
de Rajoy, és a dir, no fer res i “qui dies passa anys
empeny”.
D’aquesta manera es fa cada vegada més difícil arribar a un acord. No hi ha voluntat, per més que
diguin. No són les paraules les que compten sinó
els fets i en aquest aspecte no s’ha avançat gens,
malgrat tota la mobilització de la població catalana amb llaços grocs, concentracions, manifestacions, marxes... És evident que al govern de Madrid
no li interessa la voluntat del poble de Catalunya,

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

COMERÇ DE CASA
Aquestes dates properes a les festes de Nadal les destinem a comprar i aquest any, més que mai, ho hem de fer en el comerç de casa,
com una mostra més de solidaritat amb els més propers.

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

JAUME FERRER I PIÑOL

Declaració de béns

La vida de Vida...

i vostè que em llegeix ha format part
alguna vegada del
seu ajuntament com
a alcalde o regidor, sap que
ha hagut de presentar una
declaració de béns en el moment d’accedir al càrrec, car
és un imperatiu legal per ser membre de ple
dret d’una corporació local.
El mateix passa si vostè és elegit diputat o
conseller de la Generalitat. I no diguem si
vostè té la sort de ser nomenat ministre. La
declaració de béns és un document imprescindible per als administradors públics. A
més, en el cas dels diputats al Parlament de
Catalunya, les seves declaracions de béns
són públiques i es poden consultar a la web
de l’institucional.
Qualsevol càrrec per elecció ha de presentar
la preceptiva declaració de béns que inclou,
els sous o rendiments de capital que pugui
estar percebent en el moment d’accedir al
càrrec. Tot i no ser una fórmula perfecta
perquè les declaracions no s’actualitzen, no
deixa de ser un document que dona transparència als que administren institucionalment el país.

a vena periodística ha sorgit sempre en molts dels
meus impulsos. I l’afecció
a la poesia -paral·lela al periodisme- va fer que la sessió núm.
32 de Poesia Viva (18-11-2000), es
dediqués a VIDA… per l’especial
mirada de la publicació a temes de
Catalunya i del món poètic. “Des del primer número
-any 1946-, fins al 1954, darrer del període mensual,
vaig trobar a Vida… (i les conservo fotocopiades) 150
pàgines que parlen de poesia. El text bàsic, tot, s’havia
d’escriure en castellà. Al “Déu vos guard” de la primera editorial -el títol, curiosament, era ben català- s’hi
deia: todas las palpitaciones vitales de la ciudad serán
ampliamente acogidas” etc.etc. I la poesia, per als fundadors, era una de les palpitacions vitals, de manera
que, ja d’entrada, just a sota de l’editorial, es parlava de
mossèn Jacint Verdaguer, el gran poeta de Catalunya.
En aquella sessió a l’Aurora, des de l’escenari fins a la
primera fila del públic, hi havia la gent convidada. A
la meva dreta (servidor, representant de l’entitat acollidora), hi havia mossèn Josep Maria Mas, director de
Vida… i a l’esquerra la senyora Pepita Segura, gerent
de la publicació. En unes altres cadires, a la dreta de
la taula, sota una pantalla per a les diapositives, s’hi
asseien les recitadores de Poesia Viva, Elisabet Bonet,
Maria Teresa Ratera i Laura Rosich. A la dreta, penjant del sostre, una rastrallera de globus en la que es
llegia “Vida…” En la composició d’aquestes figures
s’hi veien també, junt als globus, negres núvols i dimonis, conjunt que va inspirar Antoni Canals a fer-ne
un fantasiós poema que es va recitar de bon principi.
Però la nota diferencial del muntatge la va donar Adoració Aliberch, actriu, en intervencions des del públic
o pujant i baixant de l’escenari, en donar vida al personatge d’una noia que cercava feina de periodista. Entrà com una esperitada per la porta del públic quan ja
havien començat, amb una bossa, màquina de retratar
i gran dinamisme. Just que entra, comenta com per a
si mateixa: Ai, ja he fet tard! Amb el que m’interessa a
mi el tema del periodisme. Tota la vida he volgut fer de
periodista. I, quanta gent convidada! Diré al director de
Vida… que es fixi molt en mi. Puja les escales de l’es-

@jaumesingla
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Qualsevol càrrec per elecció ha de
presentar la preceptiva declaració de
béns que inclou, els sous o rendiments
de capital que pugui estar percebent
en el moment d’accedir al càrrec
En canvi si vostè fos, per exemple, un càrrec vitalici de Cap d’Estat, no sorgit de les
urnes sinó de la voluntat d’un dictador feixista com el general Franco, no solament
no estaria obligat a presentar declaració de
béns, sinó que podria robar a mans plenes
amb total impunitat. Ho estem veient amb
els escàndols del rey Emèrito el qual, malgrat totes les evidències d’un comportament
corrupte, no hi ha forma de sotmetre’l a una
investigació ni parlamentària ni judicial.
Per tant jo proposaria a totes les institucions
de l’Estat que es modifiqui gramaticalment
el nom del document: en lloc de declaració
de béns (traduït: bienes) es digui declaració
de bens, és a dir declaració dirigida a ciutadans que som considerats bens.
Nota de disculpa
La setmana passada vaig publicar en aquesta columna una notícia falsa que m’havien
colat a twitter. No és cert que la ministra
d’Exteriors del govern d’Espanya hagués
confós el nom de Joe Biden –el president
electe dels Estats Units- pel de Bin Laden, el
terrorista. Va ser una fake news que no vaig
saber detectar a temps. Encara que aquesta sigui una columna d’opinió i les opinions són lliures, no puc fer-hi una afirmació
falsa. Per tant els demano disculpes per haver-ho publicat.

Escriptor

L

cenari i es dirigeix a la presidència: Adoració: Perdó,
perdó, mossèn Mas. Vostè és el director, oi? Miri, a mi
m’agradaria fer de periodista. Aprofito que vostès són
tots aquí, avui… Si veu que en alguna secció hi tinc cabuda, tingui-ho present. Jo, miri, ja sap que recito -avui
no- però m’agradaria tenir una oportunitat. Creu que
serviria? Mossèn Mas: Mira, noia. Així, de primeres,
no sabria pas què dir-te. Escolta, observa… Jaume:
Vés a baix, Adoració. Mira-t’ho des de baix. Adoració:
Ah, hi ha seient? Com que ho veig tan ple... Ai, sí! I mi
fixaré molt. És que he pensat que potser serà més fàcil
que m’acceptin de periodista que no pas de capellà. No
li sembla, mossèn? (I afegeix, com per a ella mateixa:
Ara que, temps a venir, ja ens voldran ja, per fer de capellà…).
Amb aquest to, simpàtic i desimbolt, el personatge de l’Adoració féu que el guió no fos gens farragós, sinó divertit. Es llegí “La poesia com a vehicle
per a la fixació de la llengua” (article profund com
tots els seus, d’Antoni Dalmau Jover), es recitaren
alguns poemes que s’hi havien publicat, s’obrí pas
a comentaris de redactors o col·laboradors. I hi hagué un record per a mossèn Còdol, ànima dels 35
anys primers. Amb mossèn Mas i Pepita Segura, altres noms dels qui hi intervingueren: Martí Marsal,
Josep Riba Gabarró, Antoni Mateu, Celdoni Martí,
Manuel Mateu, Magí Puig, Sebastià Borràs, Valentí
Marimon, Amadeu Caballé i Gaspar Vilarrúbias. O en
Jordi Dalmau, en Jaume Canals, la Vinyet. I uns altres
també joves: Oriol Solà i Xavi Bisbal, (els sonen?).

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia
i les donarem a conèixer públicament.

Envia’ns un correu a:
fotodenuncia@veuanoia.cat

Al carrer d’Òdena a l’alçada del número 98, és una odissea perillosa anar per la vorera, i sobretot si vas
amb el carro de la compra o encara més feixuc si vas amb cotxet de nen petit. Esperem que hi hagi un
accident per solucionar-ho?.
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Igualada
L’Ajuntament demana que el confinament perimetral
del cap de setmana s’ampliï a tota la comarca
Marc Castells, crític
amb la Generalitat: “Estem desoncertats, que es
posin les piles. La gestió
és millorable”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada
ha demanat formalment als departaments
de Salut i Interior de la Generalitat que el confinament
perimetral dels caps de setmana s’ampliï a tota la comarca
i no sigui només municipal,
com succeeix actualment. “Tenim unes de les dades millors
de la província de Barcelona”,
deia dimecres l’alcalde Marc
Castells, “i això hauria de ser
un motiu per poder ampliar el
perímetre”.
Comprar a la capital
La mesura permetria que tota
la gent dels pobles de l’Anoia
puguin venir a la capital, que
és on tenen els serveis, de divendres a diumenge, especialment davant les dates comercials de la campanya de Nadal,
una de les més fortes de tot

Aquesta setmana s’ha instal.lat l’arbre de Nadal a la plaça de l’Ajuntament. Davant l’imminència de la
campanya comercial de les properes festes, es demana un perimetre de confinament més ampli.

l’any (veure pàgina següent).
Actualment, l’Anoia compta
amb la quarta millor situació
epidemiològica de Catalunya.
“Quan vam estar malament, la
gent d’Igualada i de la Conca

ens vam sacrificar i vam estar
confinats; potser toca que la
Generalitat, ara que la situació és bona, pugui gestionar
aquest perímetre que permeti
venir a tota la gent dels pobles

petits de la comarca i no patim la reducció de mobilitat
interna de la comarca, que en
aquest moment ens tenalla”, va
dir Castells.
En la mateixa línia, Joan Boix,

en nom de l’Associació de
Restauradors i president de
Nou Centre, afirmava que “no
es pot anar contra la realitat
que suposa la Conca d’Òdena
i la comarca. La desescalada
també ha de ser asimètrica i
adequada a la realitat dels territoris”.
L’alcalde va ser també molt crític amb el govern de la Generalitat, una tònica habitual en
les últimes setmanes en molts
sectors, no només el polític.
“Estem del tot desconcertats,
la gestió és molt millorable.
Demanem que es posin les piles i que facin les coses fàcils a
la gent”, va dir Castells.

La Unió Empresarial de l’Anoia demana “claredat” i que
la desescalada no afecti els negocis “més vulnerables”
La
polèmica
filtració
d’aquesta setmana del Pla
d’Obertura Progressiva d’activitats que prepara el govern
de la Generalitat va portar
diferents reaccions a les xarxes socials i a les institucions
de l’Anoia. Una d’elles, la de
l’activa patronal UEA, que
va elaborar dimecres un comunicat en el qual demanava “claredat” a l’executiu que
ara encapçala provisionalment Pere Aragonès.
Evitar més confusions
La UEA persevera en “demanar al Govern i a insistir que
la informació que comunica
tant a les empreses com a la
població en general, sigui
clara i eviti més confusions.

Amb això ens referim a evitar
filtracions i que si les mesures no estan aprovades oficialment, que des del govern
estalviïn aquestes accions si
no són les decisions que seran aprovades finalment. A
més, després de 8 mesos que
va començar la pandèmia,
a hores d’ara no es pot anar
amb improvisacions: cal que
el govern faci unes previsions clares i concretes, no fent
allargant més la incertesa”.
Ja fa algunes setmanes que
la UEA no vacil·la en criticar obertament al govern
del país. “Des de la patronal
anoienca donem tot el nostre
suport a la petició que s’ha realitzat des de les patronals del
sector comercial de Catalu-

La UEA demana
al Govern de la
Generalitat que la informació que transmet
“sigui clara i eviti més
confusions”
nya, les quals demanen que es
tinguin en compte els sectors
més afectats pel tancament a
l’hora de consensuar un pla
de reobertura. Només amb el
consens i la comunicació entre totes les parts implicades,
especialment el teixit econòmic i empresarial, es pot arribar a acords per a minvar
l’impacte d’aquests sectors i
evitar el tancament de nego-

cis, com el de la restauració i
el comerç, que tant han patit i
pateixen en la crisi de la pandèmia”, explica el comunicat
de la patronal empresarial de
la nostra comarca.
Preocupació per la situació
econòmica
L’entitat que presideix Joan
Domènech reflecteix també els ànims de l’empresariat
local i comarcal: “tornem a
mostrar la nostra preocupació per la situació econòmica
actual i tornem a instar que
es tingui en compte els sectors més vulnerables, molts
dels quals són professionals
autònoms i micropimes.
Aquesta crisi ha perjudicat
moltes empreses de diver-

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

sos sectors i demanem més
ajudes directes, que siguin
proporcionades a la dimensió de cada empresa, i que
siguin subvencions amb bases i criteris”, conclou el comunicat.
De fet, les últimes dades
que s’han donat a conèixer
en estudis econòmics sobre l’Anoia no són gens bones, com era d’esperar. Així,
l’habitual Anuari Econòmic
Comarcal que cada any presenta el BBVA, i que es va
fer públic dimecres, és demolidor, així com un nova i
específica anàlisi econòmica
de l’Anoia que ha fet recentment la Cambra de Comerç,
i del qual la setmana vinent
us n’oferirem un ampli resum.
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Les entitats comercials de la ciutat presenten la campanya de
Nadal, amb l’objectiu que tots “fem pinya”
Sense pista de gel ni
l’animació habitual de
les festes nadalenques,
la programació de la
campanya s’anirà
adequant en funció
de l’evolució de la
pandèmia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

poder ser, no comprin
per Amazon aquestes
properes festes. Poden
fer-ho en el comerç de proximitat. Donar-los un cop de mà
en aquests moments és, ara
mateix, primordial. En el fons,
aquest és l’objectiu de la campanya de Nadal que dimecres,
a l’Ajuntament, van presentar
els representants de totes les
entitats comercials de la ciutat: Igualada Comerç, Mercat
de la Masuca i Nou Centre
Igualada Nord. “A Igualada,
per Nadal, fem pinya” és l’eslògan de la campanya, una
frase que pretén incidir en la
reflexió dels ciutadans, i “facin
pinya” per aixecar un comerç
molt, molt tocat per la crisi
derivada de la pandèmia.
Crida a la responsabilitat
comercial
L’alcalde Marc Castells exposava dimecres que “cal fer
una crida a la responsabilitat
comercial. No hi ha res més
bonic que invertir en la teva
ciutat, i ara toca fer costat als
nostres comerciants i restauradors. Reclamo a la ciutadania que faci un gest”. Més clar
no es pot dir.
L’Ajuntament ha dissenyat una
campanya atípica, que s’allunya dels tradicionals eslògans
nadalencs i fa una crida a la
ciutadania a fer pinya durant
les festes i tancar files amb
aquells que més ho necessiten.
L’eslògan escollit és un missatge que recull la importància
de fer-nos costat els uns als altres per donar suport a sectors
com el de la cultura, la restauració o el comerç, que viuen
una situació molt complicada
pels efectes econòmics de la
crisi, i també a col·lectius com
el de la gent gran o els sanitaris, que han viscut la part més
dura de la pandèmia.
Accions de les entitats
Laura Llucià, presidenta
d’Igualada Comerç, explicava
que la seva entitat prepara una
campanya nadalenca centrada
en tres eixos: activitats per als
més petits, vals de descompte
per a la restauració, i tiquets
regal, inclòs un “rasca rasca”.
Montse Esquius, del Mercat
de la Masuca, animava als
igualadins a anar-hi, “perquè
és segur”. Hi haurà fil musical, se sortejaran 40 paneres,
i a través de Youtube es podrà

Els representants del comerç local van explicar dimecres la campanya de Nadal d’aquest any.

seguir un canal amb receptes nadalenques de productes
comprats a la Masuca.
Joan Boix, president de Nou
Centre, destacava “l’immens
suport de l’Ajuntament en
aquests mesos, ens en sentit
acompanyats”. Aquesta entitat
prepara premis per valor total
de cinc mil euros en vals de
125€ -amb una compra mínima de deu euros- per gastar en
els comerços de l’associació,
així com un de 50€ per comprar només en el comerç de la
butlleta guanyadora.
Complicitat per un
Nadal diferent
La campanya parteix, doncs,
de l’acceptació que aquest no
és un Nadal com els altres,
però manté la crida a mantenir l’esperit nadalenc gràcies
a la solidaritat ciutadana i a la
complicitat entre institucions,
associacions empresarials, entitats i ciutadania. Probablement, aquest serà, per a molts,
el Nadal més diferent de les
nostres vides. Es tracta d’una
crida a la cohesió social -una
societat més unida és una societat més forta-, i també una
interpel·lació als ciutadans
com a consumidors perquè
apostin pel comerç local i no
pels gegants tecnològics a
l’hora de fer les seves compres
nadalenques.
Pel que fa a la imatge gràfica,
la campanya compta amb dos
cartells; un específicament
centrat en el comerç, amb una
bossa igualadina plena de pinyes nadalenques com a protagonista, i un altre amb diferents pinyes que representen
col·lectius de la ciutat, i que
cada comerç es podrà fer seu
afegint-hi noms de nous col·
lectius. Per reforçar la campa-

Els comerciants
demanen complicitat
en un Nadal que, per a
la majoria, serà el més
diferent de les nostres
vides
nya, l’Ajuntament d’Igualada
ha organitzat, també, un concurs d’aparadors entre els comerços amb les pinyes com a
element principal. La pinya és
un motiu nadalenc molt present en la decoració de centres de taules, arbres de Nadal,

pessebres, etc. i, alhora, aporta
el sentit metafòric de l’expressió “fer pinya”, que indica col·
laboració o, en l’argot casteller,
la formació de la base d’un
castell.
El dia 27, tret de sortida
Aquesta setmana s’ha instal·lat
ja l’arbre de Nadal al bell mig
de la plaça de l’Ajuntament. La
tradicional encesa de la il·luminació nadalenca tindrà lloc
el divendres 27 de novembre
davant de l’emblemàtica Merceria Vidal, “Cal Perico”, que
enguany compleix 180 anys

d’existència i s’ha convertit en
el negoci familiar més antic de
Catalunya. L’encesa tindrà una
vessant musical a càrrec de
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada, amb la participació d’alumnat i professorat del
centre.
A principis de desembre
l’Ajuntament farà públic el
programa d’actes de Nadal
complet –en alguns aspectes
encara pendent de l’evolució
de la pandèmia-, així com les
diverses accions de suport a
la cultura i a l’esport que ha
preparat el govern municipal
per a les properes setmanes.
L’Ajuntament manté reunions diàries per adaptar-se a
les resolucions que dicten el
Procicat i la Generalitat, i que
aniran variant. Esperem que
siguin per a millor.

Bars i restaurants,
oberts fins a les 21.30
a partir de dilluns
La restauració podrà finalment obrir fins a les
21.30 hores i sense límit d’aforament a les terrasses a partir de dilluns, quan comença la primera
etapa del pla de desescalada. Això sí, mantenint
en tot moment la distància de dos metres entre
taules i amb un màxim de quatre comensals si
no són un grup bombolla. A l’interior es marca
un límit del 30%.
A més, en aquesta primera de quatre fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert obriran
al 50%, amb un aforament màxim de 500 persones, i s’ampliarà l’aforament al 70% partir de la
segona setmana de desembre. També es produirà la reobertura de les instal·lacions esportives a
l’aire lliure, amb la meitat de l’aforament, però
també a l’interior, amb un límit del 30%. Els
grans centres comercials podran obrir a partir
de la segona setmana de desembre amb un aforament del 30%.
El confinament municipal de cap de setmana
passarà a ser comarcal en la segona fase -que
s’iniciarà el 7 de desembre-, i desapareix a partir
de la tercera, tot això sempre i quant la RT (velocitat de reproducció) baixi d’1. També llavors,
a l’entorn del 21 de desembre, s’aixecarà el tancament perimetral de Catalunya.

Nadal, com a molt 10 a casa
Segons el cronograma aprovat pel Procicat
avui, la previsió és que els àpats nadalencs
siguin com a màxim de 10 persones. No es
podrà ni entrar ni sortir de Catalunya, però
sí desplaçar-se per tot el territori català. Amb
tot, l’executiu s’ha compromès a estudiar si en
dies assenyalats es poden flexibilitzar algunes
mesures, tot i que avisa que caldrà “fer sacrificis”. Ara bé, el govern és conscient que no pot
“posar un policia a cada casa”.
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La UEA vol ajudar a
promoure l’economia
circular a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU

L

a covid-19 ha tingut
un fort impacte per a
les empreses de l’Anoia, fet que ha obligat a moltes
empreses a transformar-se a
correcuita per a adaptar-se a
la nova realitat.
Per ajudar a les empreses en
aquesta aposta trencadora i
difícil però necessària i estratègica a la vegada, la UEA engega la iniciativa “Resiliència
i oportunitats davant la nova
realitat, la transformació cap
a una economia circular”. Es
tracta d’una aposta que pretén
ajudar a les empreses a transformar la seva estratègia i anar
cap a un model més circular,
fent-les més competitives i
resilients, es a dir, que surtin
de les crisis millor posicionades i estiguin millor preparades pels canvis.
Es tracta d’un servei d’acompanyament només per a 50
empreses de l’Anoia, per analitzar la seva estratègia, detectar possibles canvis, millores,
i projectes per a implementar
l’economia circular a tots els
seus nivells. Volem ajudar a
que cada vegada més empreses de l’Anoia implementin
solucions circular i innovadores que les facin competitives i
resilients als canvis.
Innovació i oportunitats per
a 50 empreses
Per tal de poder accedir a
aquest servei que ajudarà a 50
empreses, la UEA ha posat a
disposició un formulari d’inscripció per tal de detectar l’estat i les necessitats de les empreses que vulguin acollir-s’hi.

Aquestes 50 empreses podran
disposar d’una visita, diagnosi
i informe d’un grup d’experts
en resiliència i oportunitats
empresarials i economia circular. A més, participaran en
jornades gratuïtes i sessions
de treball col·lectives per trobar projectes entre empreses
i se’ls assessorarà en el procés
del projecte així com de les
ajudes i subvencions directes
existents per seu finançament
La selecció de les 50 empreses
participants es farà segons el
grau d’innovació, impacte positiu en la circularitat i grau de
viabilitat tècnica i econòmica,
i serà especialment important
l’interès i la voluntat que tingui l’empresa per avançar en
matèria de circularitat en la
seva estratègia. Aquest projecte es porta a terme amb la
col·laboració de l’Agència de
Residus de Catalunya.
Des de la UEA afirmen que
“estem convençuts que les
empreses que no es transformin ara desapareixeran, per
això ens hem de preguntar:
com serà aquesta nova realitat? Ningú ho sap del cert,
però el que es evident es que
la societat mateixa, els proveïdors, els clients, les administracions... estan empenyent
cap a una economia més verda i digital”.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el
Pacte Verd Europeu (Green
Deal), entre d’altres, son iniciatives globals molt potents
encaminades a fer del planeta un lloc més habitable, amb
objectius clars i ambiciosos
pel 2030 i pel 2050, en el cas
del Green Deal.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Projecte pilot a Igualada per al
procés de digitalització al comerç
REDACCIÓ / LA VEU

L

a situació excepcional
generada per la crisi de
la covid-19 ha accelerat el procés de transformació digital dels comerços, atès
que les normatives aplicades
a l’hora de pal·liar els efectes
de la pandèmia comporten
sovint la suspensió d’activitats
econòmiques de forma presencial. En el cas concret del
sector del comerç, el tancament impedeix l’adaptació a la
situació dels establiments que
no es troben en una fase avançada de digitalització, amb el
consegüent sofriment econòmic que això comporta.
És per aquest motiu que des
del Departament de Comerç
de l’Ajuntament d’Igualada
s’impulsa el projecte “i-Comerç, oberts a la transformació”, plantejat com acció de
suport a la digitalització del
comerç i adreçada totes aquelles activitats econòmiques
de comerç al detall d’Igualada decidides a evolucionar i
transformar-se digitalment.
En tractar-se d’una prova pilot, l’objectiu del programa és
acompanyar en la seva transformació digital a un màxim
de 10 comerços d’Igualada. La
finalitat és, d’una banda, obte-

Jordi Marcé, regidor de Comerç d’Igualada.

nir un mostreig de l’estat digital del sector comercial de la
ciutat i avaluar la seva evolució a partir de la diagnosi
i seguiment dels experts del
projecte. A més, el projecte pretén provocar, a partir
d’un efecte llavor, que altres
comerços de la ciutat apostin
per la digitalització. En definitiva, es pretén apropar el
sector del comerç a la digitalització.
Per assolir aquests objectius,
el projecte es compon de
dues fases: una primera de
selecció i diagnosi, i una segona d’acompanyament en la
transformació digital. Cada
fase comporta unes tasques
concretes que requereixen
d’un perfil professional espe-

cialista i expert en cada àmbit. En la primera, a partir
d’un procés de selecció, s’escolliran 10 comerços que estiguin disposats a participar
en aquesta prova pilot.
Un cop elegits, se’ls practicarà
una auditoria digital completa per obtenir un mapa d’estratègia digital que permeti
conèixer en quin punt de digitalització es troba el comerç
i quins són els seus objectius.
En la segona, quan el mapa
d’estratègia digital sigui clar,
s’acompanyarà cada comerç
a encaminar-se cap a la consecució dels seus objectius. Un
cop finalitzada la segona fase,
s’estudiarà l’èxit del projecte i
s’avaluaran les evolucions digitals dels 10 comerços escollits.

El nou Grau d’ADE al Campus
d’Igualada cobreix totes les places
REDACCIÓ / LA VEU

U

n total de 171 nous
alumnes han començat el primer curs dels
graus i dobles graus del Campus
Universitari Igualada-UdL. La
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, ha explicat avui en roda
de premsa les dades de matrícula del curs 2020-2021 de la
Universitat de Lleida (UdL),
on ha destacat l’augment global d’estudiants matriculats a la
UdL, també al Campus Univer-

sitari Igualada-UdL.
Santiveri ha qualificat d’exitosa la posada en marxa del
nou grau en Administració i
Direcció d’Empreses, que ha
cobert totes les places disponibles, matriculant finalment
44 estudiants. Pel que fa als
estudis de Ciències de la Salut
que s’imparteixen a Igualada, el
grau en Infermeria ha omplert,
també, totes les places, amb 45
alumnes de nou ingrés. El doble grau en Nutrició Humana
i Fisioteràpia compta enguany
amb 20 estudiants matriculats

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

al primer curs, cobrint també
el 100% de les places ofertades.
Per la seva banda, l’Escola Politècnica Superior de la UdL
suma 62 nous estudiants al
campus igualadí; al tronc comú
d’Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial i Logística s’hi han matriculat 35 persones, cobrint el
58% de les places disponibles,
el que suposa més del doble
de matriculats respecte el curs
anterior. Mentre que el grau en
Tècniques d’Interacció Digital
i Computació ha atret 27 nous
alumnes, un 67% de les places
ofertes. Sobre la procedència
de l’alumnat, es nodreix principalment de la província de
Barcelona, i l’’Anoia n’aporta la
majoria. Ara hi ha al campus
un total de 472 alumnes.
Enguany no s’ha ofert el màster en Enginyeria del Cuir,
uns estudis que es renovaran
el curs vinent.
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Junts per Catalunya comença el seu camí a Igualada i l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a formació política de
Carles Puigdemont i
Jordi Sánchez, Junts
per Catalunya, comença a caminar formalment a Igualada
i l’Anoia. Els dies 7 i 8 de novembre va culminar el procés
participatiu d’implantació en
el nostre territori, en el qual
la candidatura comarcal que
es va presentar va obtenir un
81% de suport i un percentatge significatiu en la candidatura escollida de la Vegueria
Penedès. Properament, s’inaugurarà a Igualada la nova seu
comarcal. La igualadina Xènia
Guàrdia, de 50 anys d’edat,
ha estat escollida la primera
presidenta de l’executiva comarcal de JxC.
Filla d’un dels regidors del primer Ajuntament democràtic a
Igualada després de la mort
de Franco, Guàrdia es dedica
al món de les escoles de negocis en una empresa del Vallès.
Formava part d’una candidatura amb militants de JxC de
diferents punts de la comarca,
alguns dels quals coneguts,
com el calafí Joan Caballol,
l’exregidor igualadí Josep Maria Oller, o Jordi Miserachs.
Molts d’ells formaven part recentment, o en alguna etapa
anterior, de l’extinta Convergència i Unió. En qualsevol
cas, l’inici del camí de JxC a
l’Anoia escenifica la definitiva
ruptura que, també a nivell
nacional, s’ha fet amb el PDeCAT, que segueix el seu propi
camí, amb els igualadins Marc
Castells o Àngels Chacón entre els seus caps més visibles.
Hem mantingut una petita
entrevista amb Xènia Guàrdia
sobre els inicis de JxC a la comarca.
Com s’ha format la prime-

La igualadina Xènia
Guàrdia és la primera
presidenta de l’executiva comarcal del partit
de Carles Puigdemont i
Jordi Sánchez
ra estructura del partit en el
nostre territori?
S’ha fet de mica en mica, primer a través de persones que
ens vam conèixer en els primers debats. Hi havia gent de
la Crida, d’algun altre partit
polític i alguns que mai han
estat militants, però tots amb
moltes ganes. Sense poder
comptar amb el llistat d’afiliats, perquè llavors encara no
hi podíem accedir, vam arribar a ser 38 persones. Amb el
temps vam formar una candidatura diversa, de diferents
punts de la comarca.

de lluita. No seria aquesta la
paraula correcta. Potser la situació ens deixarà més difícil
tenir afiliats per Junts, però
de moment no és el que més
ens està costant. Insisteixo que
tenim un bon líder i per tant
anirem fent tant com puguem,
intentarem créixer en afiliats.
Volem que l’Anoia sigui forta
a l’executiva nacional de JxC.
No anirem en contra de ningú, sinó anar sumant.
Xènia Guàrdia.

“Tothom té molt clar
qui hi ha a l’Anoia
(Castells i Chacón),
però no crec que sigui
un escenari de lluita.
Tenim un líder molt
clar, Puigdemont, i la
nostra idea és sumar”

Quin és el procediment a
partir d’ara?
Tal i com diu el nostre reglament tenim 60 dies per tenir
preparades les estructures comarcals i locals, sobretot ara
de cara a les eleccions del febrer. Primer mirarem de tenir
l’executiva d’Igualada, i després s’aniran completant amb
altres poblacions de l’Anoia.

la República. A més, la resta de
partits més o menys han anat
dient que això passaria a un
segon terme... Serem doncs els
únics que realment tenim la
independència com a objectiu
principal. Això no vol dir que
no s’hagi d’anar gestionant el
dia a dia. El país necessita que
es gestioni.

Serà la primera vegada que
us presenteu, diguem-ne,
com a única formació, sense
el PDeCAT. L’objectiu?
Guanyar, és clar. Encara no
sabem qui serà el cap de llista,
però és obvi que és un partit
amb opcions d’aconseguir la
victòria a Catalunya. Tenim
un clar líder, Carles Puigdemont, molt compromès i amb
les idees molt clares i que creiem que és ara mateix l’únic
que realment pot fer efectiva

Que precisament a l’Anoia hi
hagi una candidata com Àngels Chacón i sigui un bastió
del PDeCAT és un handicap
per a JxC?
Nosaltres tot just fa dos dies
que pràcticament hem començat a rodar. Aquest tema
concretament no s’ha tocat
ni en les trobades amb l’executiva nacional, i menys a la
comarcal. Tothom té molt
clar qui hi ha a l’Anoia, però
no crec que sigui un escenari

L’Anoia és, almenys en les
últimes eleccions, clarament
independentista.
Sí, però des dels partits polítics s’ha de demostrar cada
dia, i el nostre creu en aquest
projecte. Nosaltres sí que volem la independència i no ens
aturarem. Potser després de
les eleccions en funció dels
resultats ens pot ser més fàcil,
però per això cal continuar sumant gent.
De moment, però, el partit ne-

“L’Anoia és independentista, però des dels
partits polítics s’ha de
demostrar cada dia, i
el nostre creu en aquest
projecte. Nosaltres sí
que volem la
independència i no
ens aturarem”
cessita crear totes les seves estructures. També crec que una
vegada tinguem els locals a
punt, a Igualada per exemple,
podrem anar creixent molt
més ràpidament.
L’executiva comarcal comença forta, amb molt suport.
Hem aconseguit més del 80%
dels suport dels afiliats que
van anar a votar, per a nosaltres era molt important, perquè això vol dir que realment
la gent està implicada.

La nova executiva comarcal de JxC compta amb cares conegudes.
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Campanyes i activitats a Igualada i la Conca per
a l’eliminació de la violència contra les dones
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb motiu del Dia
internacional
per
l’eliminació de la violència contra les dones, que es
commemora cada 25 de novembre, l’Ajuntament ha promogut una campanya de sensibilització i prevenció que serà
visible les properes 3 setmanes
a diferents mitjans de comunicació.
Sota els lemes No en deixem
passar ni una!, Ni un pas enrere,
i Tolerància zero, l’Ajuntament
fa visibles una sèrie de missatges que persegueixen l’objectiu
d’obrir els ulls a la societat davant les violències masclistes
i patriarcals. Les frases que es
difonen pretenen evidenciar
que les violències masclistes
existeixen perquè hi ha agressors i que les legitima qui les
veu i no fa res per evitar-les o
per combatre-les. La campanya
té l’objectiu que es deixi de responsabilitzar les víctimes de les
violències masclistes i posa el
focus a responsabilitzar-ne els
agressors. Els missatges també
incorporen diferents formes
d’aquesta violència i pretenen
ajudar a identificar-les a qui les
està patint.
La campanya s’ha dut a terme
en col·laboració amb l’Àrea
d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d’Òdena i serà visible a les xarxes socials tant de
l’Ajuntament com de la Micod,
així com en la premsa escrita i
digital. També es podrà veure
al carrer a través d’opis publicitaris.
Activitats a la Conca
A causa de les restriccions
motivades per la pandèmia, la

gran majoria de les activitats
s’han organitzat en un format
telemàtic, en què caldrà tenir
en compte les inscripcions prèvies.
Fins el 10 de desembre
L’agenda presenta una imatge
renovada, ideada pel col·lectiu
REFEM feminisme, que transmet un missatge de xarxa, sororitat i apoderament. Un missatge reivindicatiu i clar: ens
volem vives i fem front comú
contra els masclismes i el patriarcat.
L’agenda MICOD del 25N
també fa referència a la situació
delicada que viuen dones i fills
i filles que conviuen amb els
seus agressors, i que l’estat de
confinament ha agreujat. Per
aquest motiu, l’agenda difon
els telèfons d’atenció a dones,
tant del Servei especialitzat en
violència masclista (SIE) com
del SIAD Servei d’informació
i atenció a les dones per altres
aspectes no relacionats amb violència.
Les activitats s’han iniciat el 16
de novembre i s’allarguen fins
al 10 de desembre i inclouen
propostes per a infants, joves,
dones, ciutadania en general i

professionals de l’administració.
Pancartes als ajuntaments
Els ajuntaments de la Mancomunitat penjaran la pancarta
contra les violències masclistes
als balcons dels ajuntaments
i il·luminaran la façana de lila
per a recordar que cada 25N
diem prou a la violència masclista. Les respectives regidories d’igualtat també faran proposta d’aprovació del Manifest
unitari del 25N.
Entre les activitat programades, les biblioteques dels municipis MICOD sumen i organitzen sessions de contes liles,
a càrrec de Mònica Torra, i
també seran presents a les xarxes socials amb un punt d’interès virtual sobre les violències
masclistes.
A més, els departaments de
Joventut dels municipis de la
MICOD també organitzen
activitats per promoure l’eliminació de la violència contra
les dones: elaboració de cartells reivindicatius, concurs
Tik Tok, Kahoot-trivial antimasclista, tardes joves en línia,
taller d’autodefensa feminista,
taller de conscienciació i iden-

tificació de la violència, sensibilització i propostes literàries
a Instagram, taller d’estampació de samarretes feministes,
etc.
D’alta banda, el departament
de Sanitat i Salut pública organitza un concurs per l’eliminació de la violència masclista
que ja arriba a la 4a edició i el
Servei d’igualtat de gènere organitza un taller per apropar
eines per ajudar a gestionar les
emocions en temps difícils.
L’Àrea d’igualtat de la Mancomunitat, conjuntament amb
l’Ajuntament d’Igualada, apropa l’exposició Lliures i sense por
per a fer visibles les violències
sexuals normalitzades i oferir
recursos per a identificar-la.
Es podrà veure al vestíbul de
l’OAC. EL SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les dones)
de la Mancomunitat oferirà
una xerrada per a l’alumnat
de l’Escola Municipal d’Art La
Gaspar sobre com identificar
les violències masclistes i patriarcals i, també, una xerrada
per a professionals que fan orientació laboral des dels Serveis
Locals d’ocupació. La MICOD
també apropa la Mostra internacional de films de dones a
l’agenda del 25N que, aquest
2020 arriba en format en línia. Així mateix, s’organitza un
taller interactiu sobre micromasclismes quotidians en toc
d’ironia.
A més, Dones amb empenta i
La Traca proposen el debat Injustícia patriarcal sobre l’abordatge jurídic entorn les violències masclistes.
L’agenda completa d’activitats
es pot consultar al web de la
Mancomunitat www.micod.
cat i també a les xarxes socials.

Igualada celebra
avui el Dia de la
Infància convidant
a pensar sobre els
drets dels petits

Com a Ciutat Amiga de la Infància, Igualada se suma avui
divendres, 20 de novembre, a
la celebració del Dia de la Infància amb diverses activitats.
Cal destacar que la Convenció
dels Drets dels Infants, de la
qual l’any passat es va commemorar el 30è aniversari, va
molt lligada als objectius de
desenvolupament sostenible
inclosos en l’Agenda2030. Per
aquest motiu, els actes volen
servir per fer visibles l’opinió i
les propostes dels infants sobre
el dret al medi ambient i a la
salut.
Aquestes reflexions es basen
en el treball sobre aquestes
qüestions realitzat pels membres del Consell d’Infants i les
escoles i que també ha tingut
en compte l’impacte de la Covid-19.
Tenim un missatge per a tu
És en aquesta línia que amb
motiu del 20N s’impulsa la
campanya “Tenim un missatge
per a tu!”, elaborada per i per als
infants, però amb un missatge
clar per a les persones adultes.
La campanya convida les famílies a treballar a partir d’un
targetó que poden emplenar i
retornar als membres del Consell d’Infants. A banda d’aquest
projecte, la celebració del Dia
de la Infància també inclourà la
il·luminació de color blau de la
façana de l’Ajuntament.

-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

10 % de descompte

EN EL CURS DE CARRETONER
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE
Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65
a.carretilles@gmail.com

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

P

#latevaveu
Avui he fet el meu darrer post a Instagram en
anglès, a partir d’ara seran tots en català. Perquè
trobo hipòcrita voler lluitar x la preservació de
la natura i no fer-ho per la llengua que estimo.
Segur que perdré seguidors, però guanyo en coherència.

www.veuanoia.cat

Jordi Saragossa @jsaragossa
El 16 de Novembre del 2010, avui fa 10 anys, la
@UNESCO declarava els castells Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Felicitats #castellers i
felicitats #Igualada!

1

Els ingressats per covid a
l’Hospital ja són menys del
20% del total

Castells demana passar
“Per Nadal, fem pinya”, és la
2 Marc
del confinament municipal al 3 campanya de les festes del cocomarcal

merç igualadí

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#140 Gemma Moncho Pérez
Cerdanyolenca de fora vila i igualadina
d’adopció. Sóc periodista i si no ho fos, no sé
què seria. De menuda jugava a fer ràdio amb
mon germà amb un radiocasset atrotinat, vaig
formar part del primer diari escolar de la ciutat
i amb 16 anys vaig tenir la gosadia de demanar
al director de Cerdanyola Ràdio col·laborar
a l’emissora. Òbviament, em va enviar al
programa infantil!

FOTO: Cesc Sales

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers
Per Nadal aquest any, lo de “cada ovella el seu
corral”, diríem que queda en un sentit pràcticament literal oi?

Carlota Ribaudí @ribaudic
Digueu-me el vostre signe del zodíac i la vostra
població (això últim és més important) i us diré
on anireu de cap de setmana.

Iaia Toneta @iaia_toneta

Jo necessitaria ja reprendre una mica la interacció
social, perquè estic en aquell punt en què vaig a la
peixateria i sóc jo qui busca conversa amb la peixatera.

He tingut la sort de trepitjar mitjans, gabinets
i de gestionar la comunicació de projectes,
esdeveniments i empreses. M’apassiona la
meva feina!

Júlia Cot @cot_julia

Tinc el plaer de formar part de la família
d’Iguana i de viure, des de dins, el creixement
del projecte; i tinc l’orgull de contribuir
a explicar que es pot ser un operador de
telecomunicacions amb valors, quelcom poc
habitual al sector.

Perdoneu la meva ignorància... Algú que em pugui ajudar? O sia si fas esport a l’escola a l’aire lliure
amb grup NO estable, no pot fer-ne PERÒ si fas
esport federat a l’aire lliure, amb grup NO estable si
que pots. Els federats són immunes?

MaureVG #7 @MaureVG7

Comparteixo vida amb l’Òscar i amb els
nostres fills. Sóc amiga dels meus amics (grans,
estimats i, darrerament, massa enyorats).

#Sàharalliure #freeSahara

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

Finalment s’inaugura l’enllaç que uneix l’A2 i l’AP7. Ja no cal passar pel peatge de Martorell per
anar a Cerdanyola.

#latevaveu

Igualada HC

@igualadahc

Carles Costa Castells @Carles1707

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

Assumpta Bartrolí Tutusaus

@assumptabt

		

ModernismeCAT

@modernismecat
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economia i empresa
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Salvador Arqué,

President de la Demarcació de la Catalunya Central
d’Enginyers Industrials de Catalunya

Ara, més indústria

L

Aquesta oportunitat que se’ns presenta s’ha de concretar en projectes que ajudin a la transició dels
sectors que han de transformar-se
necessàriament -com l’automoció-, tot aprofitant el talent i la
bona pràctica aconseguida fins
ara, però també apostant per nous
projectes vinculats amb la nova indústria.
Hi ha el perill, però, que els Fons
Europeus no arribin a les petites
i mitjanes empreses -les més presents al teixit industrial de Catalunya- i que al final, com moltes
vegades, siguin les grans corporacions qui es quedin bona part del
pastís. Les grans corporacions fan
la seva feina, però el problema és
qui ajuda a fer la feina a les petites
i mitjanes indústries.

Author of “Economía en Colores” and Professor of Economics at Columbia University. I’ll block you if you insult or
if you look like a troll. No exceptions.

Nou fons d’inversió público-privat per impulsar projectes d’investigació.
Comptarà amb una primera dotació de 5 milions d’euros el 2021 i 5 més el
2022 per arribar als 30 en els pròxims anys.

“No és el moment de repensar-ho tot. És el
moment de prioritzar i d’actuar!”

’arribada dels fons europeus per sortir de la crisi
de la covid-19 representa
una oportunitat única per
actuar amb una visió estructural
allà on ja teníem diagnosticada la
necessitat de transformar la societat, a través de la col·laboració publicoprivada i des d’una economia
i una indústria més sostenibles,
eficients i competitives com a palanques d’equitat i benestar.

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin

ORIOL AMAT @oriolamat

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos

Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona.

Los gestores apuestan cada vez más por las acciones y fondos value. Creen
que los de growth tienen muy poco recorrido. Lo que vengo diciendo en los
tres últimos meses. Es muy peligroso correr detrás de los precios.

Espai patrocinat per

aquests moments: ara, cal més indústria.
El repte és gran. Cal activar polítiques i accions que ajudin a superar la crisi, que es despleguin amb
celeritat i amb l’ambició de transformar en positiu el sistema productiu. És el moment d’accelerar
esforços i inversions en sectors que
ja tenim identificats, com el canvi
climàtic, els impactes de la digitalització, o l’economia circular i la
sostenibilitat.
Però per desplegar les propostes
ens calen recursos, ens cal inversió, no només bones paraules. La
política industrial necessita de
pressupostos i d’uns recursos que
fins ara no hem tingut i que no
podem esperar que arribin només
de les administracions, del sector
públic.

Los “expertos” de Suecia dijeron en Marzo que no confinaban porque
así se alcanzaría la inmunidad de grupo y eso haría que, cuando sus
vecinos tuvieran una segunda ola en otoño, Suecia se la ahorraría.
Pues aquí van los datos de la seguna ola. Vivan los expertos!

“Per emprendre cal una idea, aquesta pot consistir en un nou producte o servei, o en una
nova forma de satisfer una necessitat.”

Jordi Tarragona

Conseller de famílies empresàries
jordi@bowfc.com

L

Emprenedoria de pel·lícula
per a la família empresària

es empreses familiars comencen
per l’emprenedoria d’algú. Si la
família propietària perd aquest
esperit és difícil que superi amb
èxit els reptes de regeneració estratègica als que abans o després haurà de fer
front. La covid ens ho recorda. Que la
família empresària continuï no vol dir
necessàriament que ho faci el negoci
inicial, potser el millor és vendre’l o tancar-lo, i encetar un de nou. Aquesta és
una de les principals diferències entre
el sistema capitalista europeu i el nordamericà: la facilitat de tancar va lligada
a la d’encetar. Si l’emprenedoria és tan
important per a l’inici i la continuïtat de
les empreses familiars, convé reflexionar
sobre la mateixa.
Per emprendre cal una idea, aquesta pot
consistir en un nou producte o servei, o
en una nova forma de satisfer una necessitat. També pot ser aprofitar una oportunitat que uns altres no han vist. Però
no totes les bones idees són negoci. Un
negoci requereix l’existència d’un mercat
potencial que permeti uns ingressos superiors als costos, una viabilitat tècnica
i un equip que la porti a terme. La idea
s’ha de plasmar en pla de negoci, amb
els seus corresponents números previsionals. Com que el paper ho aguanta tot,
a l’analitzar un nou projecte es sol prestar molta atenció als promotors: la seva
passió, implicació, coneixements i experiència; i que hi hagi un equip equilibrat.

És cert que les administracions
públiques no tenen prou recursos econòmics per a tot; però sí
poden tenir la clara voluntat de
modernitzar-se i d’incrementar altres recursos per accelerar tràmits,
permisos, canviar i simplificar reglaments, lleis, etc. Uns canvis que
facilitin als projectistes i als tècnics
competents les eines per ser eficients, i així impulsar i donar aire a
les nostres indústries per als grans
El projecte passarà per diverses fases, la
Des d’Enginyers Industrial de Ca- reptes que tenim davant.
primera és “la vall de la mort”, en què
talunya ens posem a disposició
d’aquestes indústries del nostre Hem d’encarar el futur al voltant la majoria solen morir. Si la supera enterritori per ajudar-les en els seus d’una indústria competitiva i sos- trarà en l’etapa de creixement, en què
projectes per modernitzar-se. Per- tenible, que sigui palanca d’equitat les habilitats necessàries potser no són
què entenem que la indústria ha de i benestar. I això és possible perquè les mateixes que a l’anterior. Finalment
ser el vector a partir del qual ha de a Catalunya existeix un ecosistema arribarà a la seva maduresa i si no es
pivotar la recuperació econòmica amb una capacitat productiva, re- reinventa “morirà”; és llei de vida. En
de Catalunya. L’impuls dels Pac- ceptiva a la innovació permanent. aquest procés, l’emprenedor es convertites Nacionals per a la Indústria i No és el moment de repensar-ho rà en empresari, és a dir que contractarà
per a la Societat del Coneixement tot. És el moment de prioritzar i i acomiadarà personal, pagarà nòmines
i impostos; en definitiva, es convertirà
sembla la única línia possible en d’actuar.

en un dels motors que sostenen l’estat de
benestar, o el que queda d’ell.
L’emprenedoria pot ser dins de l’empresa
familiar o en nous projectes. En la primera, la “tradició” pot ser un gran fre,
“així ho hem fet sempre”. I és que l’èxit
porta dintre seu la llavor del fracàs. És
molt important que la família empresària promogui l’emprenedoria “fora de
casa” per dos motius. El primer és que el
futur segurament està a fora, i el segon és
que si la família creix més que l’empresa és oportú crear nous projectes en els
quals la següent generació pugui demostrar la seva vàlua.
Per cultivar l’emprenedoria una bona
recomanació és assistir a fòrums de “business àngels”, com els que fan al Col·legi
d’Economistes o a ESADE, per escoltar
noves idees i per veure com es presenten.
A vegades el que pot ser bona idea és veure quins projectes hi ha en traspàs, per evitar “tornar a inventar la roda”; Reempresa
de CECOT pot ser una bona font.
Una qüestió clau per poder avançar és
el finançament. L’habitual és “family, friends & fools”, és a dir la família, els amics
i els “ximples”. El que recomano a les
famílies empresàries és que financin els
projectes amb dos requisits: aprovació
per un comitè de majoria independent
i obtenció del 50% dels fons fora de la
família.
A les noves generacions allunyades del dia
a dia dels negocis això de l’emprenedoria
els pot sonar a xinès. Per acostar-les una
bona eina és, un cop més, la filmografia.
Veure una bona pel·lícula i després posar
en comú el que suggereix. Les que jo utilitzo per ajudar a la formació dels continuadors de la família empresària són Joy,
el nen que va domar el vent, La guerra de
els corrents, La xarxa social, Steve, Tucker i
el fundador entre d’altres. Perquè és necessari que els líders de demà siguin emprenedors “de pel·lícula”.
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Alerta amb una
campanya de
missatges falsos que
suplanten l’Agència
Tributària
Hisenda informa que s’estan
produint campanyes d’enviament de missatges per correu
electrònic i SMS falsos que suplanten la identitat de l’Agència
Tributària. L’objectiu dels delinqüents és robar a la víctima
dades personals o bancàries, ja
sigui remetent-li a una pàgina
web falsa que suplanta a la de
l’Agència Tributària o fent-li
descarregar fitxers amb virus.
Tant l’Agència com els Mossos
d’Esquadra alerten i insisteixen
en la necessitat de NO atendre
mai aquests missatges, és un
intent de frau que li pot suposar greus conseqüències en el
seu capital. És un bon consell
fixar-se en l’adreça de qui envia
els missatges, que acostuma a
ser estranya. A més, mai cap
organisme públic li demanarà pagar res, descarregar-ser
un arxiu o preguntar-li dades
seves sense un suport de seguretat addicional, com pot ser el
DNI electrònic.

L’Anoia abaixa la velocitat de reproducció a 0,84
però l’índex de risc de covid-19 encara és alt
Índex de risc*

REDACCIÓ / LA VEU

L

es dades sobre la pandèmia continuen millorant a l’Anoia. La
velocitat de reproducció (la
coneguda “R”) és de 0,84 a la
comarca, menor que la setmana passada, així com l’índex de
risc, ara de 246,8, dades de dimecres. Tot i això, encara són
altes, amb xifres preocupants
en municipis com Montbui (R
de 1,64) o el Bruc (1,50), Òdena (1,29) i Calaf (1,23). Igualada té la mateixa velocitat de
reproducció que la mitjana de
l’Anoia.
Els ingressats per covid a
l’Hospital, menys del 20%
Per primera vegada en les
darreres setmanes els ingressats per covid-19 a l’Hospital
han baixat del 20% del total.
Així doncs, aquest dimarts a
mitjanit hi havia 25 persones
ingressades per coronavirus,
d’un total de 152 llits ocupats,
fet que representa el 16,44%.
A més, el número d’urgènci-

Índex de risc*
5 nov

Velocitat de
Reproducció*

Velocitat de
Reproducció*
5 nov

PCR’s positius
últims 7 dies

PCR’s positius
últims 14 dies

Igualada

267,9

458,6

0,84

0,87

66

132

Vilanova C.

283,1

1104,4

0,86

1,22

15

42

476

446,1

1,64

0,91

19

33

Òdena

141,1

530,4

1,29

0,88

3

5

La Pobla Clar.

283,1

587,3

0,86

0,92

15

42

Sta. M. Montbui

Jorba

125,4

205,3

0,26

0,86

1

4

Piera

158,4

305,7

0,67

0,76

13

39

Masquefa

461,1

435,5

0,85

1,15

24

50

Hostalets P.

28,8

663,1

0,43

2,19

1

2

Vallbona

93,6

1

3

Capellades

160,6

795,1

1,21

1,24

4

7

0

141,6

0

0,35

0

1

El Bruc

512,2

634,1

1,50

1,86

4

8

St. M. Tous

34,7

138,8

0,14

0,86

1

3

Cabrera

121,5

2

2

La Torre Clar.

La Llacuna

0,43

0,86

0

65,6

0

0,29

0

6

Calaf

732,1

1328,5

1,23

1,88

8

22

Veciana

824,1

563,9

0,50

1,00

1

3

0

874,6

0

1,00

0

5

138,2

737,3

0,43

0,57

1

1

St. M. Sesgueioles
Copons

ANOIA: Risc de Rebrot 246,8 Velocitat de Reproducció: 0,84
Actualitzat a 18 de novembre amb dades de tres dies abans

Índex de Risc: superior a 100, és preocupant
Velocitat de Reproducció: l’epidèmia creix si és superior a 1
IMPORTANT: En poblacions amb pocs habitants i amb pocs contagis, un petit increment pot distorsionar les dades sense que la situació sigui de gravetat.

es per coronavirus també ha
estat baixant els darrers dies,
i en els últims quatre dies
només se n’han hagut d’ingressar dues. Pel que fa a la
Unitat de Cures Intensives,
actualment hi ha 10 llits dis-

ponibles, 6 dels quals estan
ocupats per pacients amb
coronavirus. Això sí, des de
l’hospital avisen que tenen
capacitat per incrementar el
número de llits de la UCI si
fos necessari.

Pel que fa al número de morts
per coronavirus a l’Hospital
d’Igualada, en la darrera setmana se n’han registrat cinc
i la xifra ja arriba a les 146
defuncions al centre igualadí
des de l’inici de la pandèmia.

NOU SUV PEUGEOT 2008
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PEUGEOT i-Cockpit® 3D
CONDUCCIÓ SEMI-AUTÒNOMA
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Consulti la información sobre el procediment d’assaig de vehicles lleugers harmonitzat a nivell mundial (WLTP) a wltp.peugeot.es
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SARAUTO. IGUALADA
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FRUITÓS
Tel. 93 803 30 00 - 93 877 20 00
AF MEDIA 2008 RED TERMICO CAT.indd 1

www.sarauto.com
4/2/20 12:07
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Som-hi denuncia el tancament dels serveis
de dutxes i bugaderia per a persones vulnerables
REDACCIÓ / LA VEU

trobem incomprensible”.

gualada Som-hi (PSC-Comuns) ha denunciat que
l’Ajuntament té tancat el
servei de dutxes i bugaderia
per persones vulnerables des
del mes de març. Es tracta d’un
servei social que estava ubicat
a l’Espai Cívic Centre i que el
govern de la ciutat va tancar
durant el primer confinament
i no ha tornat a obrir.
El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras,
afirma que “és inacceptable i
vergonyós que aquest servei
estigui sense funcionar en uns
moments on cal redoblar tots
els esforços per ajudar les persones vulnerables de la nostra
ciutat. És un servei bàsic per
aquelles persones que no tenen
subministrament d’aigua a casa
cosa que, desgraciadament, a
Igualada passa. Quan cal que
l’Ajuntament doni, més que

S’està buscant una solució
Igualada Som-hi ha traslladat la petició a la Comissió
Informativa d’Acció Social
que presideix la tinent d’alcalde Carme Riera. Dimecres,
Riera explicava que, en coordinació amb Càritas “s’està
buscant una solució, però no
s’ha desatés a ningú durant
aquest període de temps. En
qualsevol cas, el servei estarà
de forma definitiva en un altre
indret”.
D’altra banda, Igualada Somhi també reclama al govern de
la ciutat que acceleri els tràmits per obtenir l’empadronament de moltes persones vulnerables: “L’empadronament
és un requisit bàsic per poder
obtenir la targeta sanitària i hi
ha persones que no hi poden
accedir perquè els tràmits triguen més de mig any”.

I

mai, una resposta social a la
crisi que vivim, veiem com un
servei com aquest està tancat
i barrat. No ho entenem i per
això fem aquest crit d’alerta”.
Cuadras remarca que “no podem girar-nos d’esquena a
aquesta realitat i demanem al
govern de Marc Castells que
activi de manera immediata
el servei per assegurar un dret
tan bàsic com és el de mantenir una bona higiene personal.
Volem una ciutat on tothom

pugui viure amb dignitat i, si
hi havia un servei que garantia que les persones més vulnerables sense subministrament d’aigua a casa poguessin
dutxar-se i rentar la roba, no
entenem perquè està tancat”.
Jordi Cuadras també explica
que “ens sorprèn que el govern
faci servir sempre l’eslògan de
que Igualada és una ‘Ciutat
amable’ però després veiem
actuacions com aquesta que
disten de ser ‘amables’ i ho

ficació urbanística d’Igualada,
aprovada el 1986, és obsoleta
per afrontar els reptes de la
Igualada del segle XXI, que
passen inevitablement per
una transformació profunda
per fer front a l’emergència climàtica”.

re diferents usos -indústria,
habitatge, comerç i serveisperquè “Igualada no necessita
urbanitzar cap enfora, el barri
del Rec és una oportunitat per
tenir un creixement urbanístic
sostenible”.

Poble Actiu rescata el debat sobre el POUM
REDACCIÓ / LA VEU

N

ecessitem per planificar la Igualada que
volem pel 2030”. La
candidatura municipalista exposa la necessitat urgent d’iniciar el procés de renovació del
POUM, l’eina de planificació
urbanística. Des de Poble Actiu consideren contradictori
que l’alcalde Castells es bolqui
a planificar urbanísticament
nous macropolígons industrials a la Conca d’Òdena quan
ha estat incapaç, en 10 anys al
govern, de començar el procés
de renovació del POUM.
Les regidores de Poble Actiu
van exposar que l’actual plani-

Reptes urbanístics
En la roda de premsa van exposar els principals reptes urbanístics de la ciutat: la transformació del barri del Rec, la
promoció d’una mobilitat verda i la dotació d’equipaments
a tots els barris. Reclamen engegar la planificació per poder
convertir el barri del Rec en
un espai on puguin conviu-

Recuperar l’espai
per a les bicicletes
Per assolir una mobilitat realment sostenible, les regidores
van defensar que Igualada ha
de ser una ciutat pensada per
la gent on els vianants i les bicicletes han de recuperar espais que actualment ocupen
els vehicles. “Més enllà de la
Rambla, els carrers Òdena,
Sant Josep i Sant Pau dema-

Es VEN PIS zona
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA
- 80m2.
- 3 habitacions a part: cuina, menjador i safareig
(totes exteriors amb finestra)
- Molt ben orientat al sol (sud)
- Zona MOLT tranquil.la (parc davat)
- Ideal per a invertir.
- 80m2.
- Només 3 veins
- Poques despeses de comunitat

Per només 59.950€
Interessats trucar a:
636 925 298

nem restringir la circulació
de vehicles en carrers de tots
els barris de la ciutat per promoure el comerç i l’oci”.
En la mateixa línia, consideren
que per aconseguir una ciutat
pensada per afrontar l’emergència climàtica, cal reduir
l’ús del vehicle dins de la ciutat per reduir la contaminació
i, al mateix temps, estendre i
connectar una xarxa de carrils
bicicleta que permeti arribar a
totes les zones de la ciutat.
Finalment, defensen la renovació del POUM per poder
preveure els problemes de la
ciutat de manera global i així
poder planificar de manera
coherent on s’ubiquen i quines
modificacions han de tenir
espais com la sisena llar d’infants pública al districte de
llevant, la millora de l’entorn
de l’Escorxador, la millora de
la seguretat de l’accés a l’Escola Dolors Martí o la limitació
de la superfície comercial per
impedir la instal·lació de nous
hipermercats.

Ajornada la fira
tèxtil BSTIM
prevista pel febrer
La cinquena edició de la Fira
tèxtil BSTIM, que s’havia de
celebrar el mes de febrer a
Igualada, queda ajornada fins
a la tardor. Així ho han decidit
les entitats organitzadores Fira
d’Igualada i l’agrupació Tèxtil
FAGEPI que esperen, amb
aquesta decisió, poder celebrar la fira en un context de
més normalitat i que permeti
l’assistència de compradors
internacionals, una presència
que al febrer no seria viable a
causa de les restriccions per la
crisi sanitària.
La fira tèxtil BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing) és l’única fira de producció tèxtil de l’Estat espanyol.
Va néixer l’any 2015 a Igualada amb l’objectiu d’enfortir la
producció tèxtil de proximitat
i des d’aleshores s’ha celebrat
en quatre ocasions, amb periodicitat biennal. D’entre els
expositors hi ha empreses fabricants de gènere de punt i
tallers de confecció de Catalunya i d’arreu de l’Estat, i els
visitants són principalment
compradors de marques internacionals, grans distribuïdors i dissenyadors interessats
en trobar nous proveïdors. La
darrera edició, celebrada el
mes de març de 2019, va reunir més d’un miler de visitants
durant els dos dies que va durar la fira.
Fira d’Igualada i l’Agrupació
Tèxtil FAGEPI, organitzadores de la fira amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, esperen poder fixar aviat les noves
dates al calendari, que aniran
en funció de l’evolució de la
pandèmia.

Ajornada també la
fira d’antiguitats
del dia 29
Fira d’Igualada ha comunicat
que “degut a la situació actual i a la normativa vigent de la
Covid-19, informem que no
és possible dur a terme Mercat
d’Antiguitats previst pel dia 29
de novembre”.

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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El PSC Anoia vol desenterrar la
vella “Llei de Barris” per a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODENS 050
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS:1.892€
ARA:1.750€

E

l PSC ha llençat la proposta de destinar 250
milions d’euros anuals
a millorar els barris de Catalunya amb l’impuls d’una Nova
Llei de Barris tal i com van
fer els governs dels presidents
Pasqual Maragall i José Montilla. El PSC-Anoia s’ha sumat a
aquesta reclamació i proposta
per les eleccions al Parlament
del 14 de febrer i ha posat de
relleu la capacitat de transformació que va tenir aquella llei
pels barris de diferents municipis de la comarca com Igualada, Vilanova del Camí, Òdena,
Santa Margarida de Montbui,
Piera i Sant Martí de Tous.
La Llei de Barris va ser l’eina
per transformar la vida dels
barris de moltes ciutats de Catalunya que patien problemàtiques socials. Va ser una eina
innovadora, no només a Catalunya, sinó a la resta d’Espanya,
que pretenia afrontar la intervenció en aquests barris des del
punt de vista de la transformació urbanística, la rehabilitació dels edificis i la supressió
de barreres arquitectòniques.
Però també des d’un punt de
vista social, tenint en compte
l’equitat de gènere i la millora
de les condicions socioeconòmiques de la ciutadania. Va ser
també innovadora en allò que
fa referència a la seva execució,
perquè va buscar la necessària
complicitat dels Ajuntaments i
la participació dels ciutadans i
ciutadanes als qui anava adreçada.
El primer secretari del
PSC-Anoia, Francisco Guisado, ha recordat que “les nostres

Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODENS 100
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 2.117,5€
ARA: 2.050€
Noemí Trucharte, Francisco Guisado i Irene Gil, del PSC Anoia.

ciutats i pobles s’han construït amb el temps. En aquest
context, els barris amb més
de 40 anys, des dels centres
històrics fins els que es van
construir a les dècades dels
60 i 70, necessiten posar-se al
dia a partir de la rehabilitació
d’edificis, de l’enfortiment de
les organitzacions socials, de
la dinamització de l’economia i la millora de les infraestructures i serveis públics.
Però, per fer-ho, cal una visió
estratègica que s’adapti a les
realitats i necessitats diverses de cada territori, liderada
pel Govern de la Generalitat
des de la cooperació i la lleialtat entre institucions i amb
l’aportació de recursos adients per impulsar aquest model de creixement i desenvolupament d’èxit”.
L’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, remarca que
“comptem, per una banda,
amb els aprenentatges de la
Llei de Barris del 2003, que
va permetre la transformació
urbanística i social en molts
d’aquests àmbits i, per l’altra,
amb els projectes estratègics

que molts ajuntaments han
desplegat en les últimes dècades. Ara, però, ens trobem
amb iniciatives locals, puntuals i aïllades, que depenen sobretot de voluntats i recursos
municipals i que per tant no
obeeixen a una estratègia de
país que defineixi variables i
models compartits i contrastats. En la majoria d’ocasions,
aquestes accions consisteixen
en intervencions pal·liatives i
reactives que no poden anar
més enllà per la manca de
pressupostos municipals i del
suport d’altres institucions”.
La regidora Irene Gil explica
que “les últimes dades vinculades a les situacions de risc
per a la classe treballadora
afloren percentatges i xifres
molt preocupants, que empitjoren de la mà de l’impacte de
la covid-19. Aquestes situacions es fan evident en barris
oblidats per la Generalitat,
on veiem comunitats senceres amb dinàmiques de risc
d’exclusió i de pobresa que
impacten en la dinàmica econòmica i social dels barris en
un context d’edificis envellits”.

El PDeCAT del Penedès defensa
obrir la restauració i l’oci nocturn
REDACCIÓ / LA VEU
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l Partit Demòcrata del
Penedès defensa l’obertura de bars, restaurants i l’oci nocturn : “és segura
i necessària”.
La crisi de la COVID-19 ha
posat en una situació límit al
sector de l’hostaleria del Penedès. Un sector que engloba a
milers de persones entre treballadores, autònomes – i les respectives famílies – i empreses.
Aquesta crisi del sector s’ha
vist agreujada per la imposició d’unes mesures “inflexibles

BLACK FRIDAY a

que creiem discriminatòries i
injustes per part de la Generalitat de Catalunya”, expliquen des del PDeCAT.
El Partit Demòcrata defensa
“acordar i objectiva amb dades científiques prèviament
conegudes, l’activació de
mesures de major prevenció,
protecció i cura. Per tant insistim en el plantejament que
vam fer pública ara fa quinze
dies : quin sentit té limitar els
horaris de petits comerços i
tancar el sector de l’hostaleria
en municipis i barris o no hi
ha afectacions, i en aquells a

on les afectacions que hi ha,
són mínimes o hi ha un risc
de contagi menor?”.
Per al partit d’Àngels Chacón
“la sensació de discrecionalitat, la improvisació, la desproporció i les contradiccions
no ajuden a generar les confiances necessàries per encara
la sortida de la crisi. Aquests
sectors afectats han estat proactius mostrant un compromís rotund amb les mesures
de seguretat, la distància i la
higiene en els seus llocs de
treball, amb el seu personal i
amb els seus clients”.

Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODNES 111
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 3.258€
ARA: 2.710€
Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODENS 200
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 3.559,12€
ARA: 2.640€
Caldera condensació VAILLANT
mod. ECOTEC PURE VMW ES 236 / 7-2
+INSTAL·lACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 2.063,91€
ARA: 1.875€
Caldera condensació BAXI
mod. VICTORIA CONDENS 24/24F
+INSTAL·lACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 1.647,07€
ARA: 1.510€
Caldera condensació SAUNIER DUVAL
mod. THELIA CONDENS 25
+INSTAL·lACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 2.273,35€
ARA: 1.845€
*TERMOSTATS -30% DTE. (Baxi, Vaillant, Honeywell, Viessmann) tant
en termòstats WIFI, termòstats programables i termòstats bàsics.
Instal·lació gratuïta per la compra d'una caldera.
*Manteniments de caldera amb certificat oficial 60€ + IVA.
*Més ofertes BLACK FRIDAY en aires acondicionats, osmosis, descalcificadors i purificadors d'aigua.

Informa't sense cap compromís!!
LES INSTAL·LACIONS DE PIERA
C/SantMartí de Tous 37, local 2
08700 IGUALADA
C/Piereta 15
08784 PIERA
938030690 / 647504960
inspi@inspi.es
INSTAGRAM: LesInstal.lacionsdePiera S.L.
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Comissions Obreres convoca el seu El Consell, també
congrés del Penedès i Baix Llobregat amb la iniciativa
Litografies Solidàries
la coordinació comarcal, fins
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dijous 12 de
novembre es va reunir
el Consell territorial,
màxim òrgan de direcció de
CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf i ha decidit convocar el seu 3r. Congrés
intercomarcal, pel 15 d’abril
de 2021 al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, amb el
lema: “Construïm futur: treball
digne, igualtat i sostenibilitat”.
L’actual secretari general, Josep Maria Romero, ha informat al màxim òrgan de direcció entre congressos que
optarà a la reelecció i ha destacat i ha destacat que el sindicat
aborda el repte de fer un debat
potent, fent compatible el caràcter semipresencial afegint
el potencial de les eines telemàtiques. El dirigent sindical
ha subratllat: “intentarem fer
un congrés en un moment
especialment difícil per a la
classe treballadora defensant
l’ocupació i els llocs de treball,
empenyent per fer els canvis
necessaris per transformar el
nostre teixit productiu sense
oblidar la lluita per incrementar la protecció social, especialment de les persones més

Josep Maria Romero, secretari
general de CC.OO. al Penedès i
Baix Llobregat.

Comissions Obreres
és la primera força
sindical a l’Anoia amb
219 delegats, i prop de
1.300 afiliats
vulnerables. És fonamental
debatre la posició del sindicat
al voltant dels grans reptes i
transformacions socials, digitals, econòmiques i ecològiques i influir perquè es concretin en projectes inclusius i
sostenibles al nostre territori”.
Prioritats de CCOO
a l’Anoia
Algunes de les prioritats que
marca CCOO a l’Anoia seran: fer un relleu ordenat de

ara a càrrec de l’Alfonsa Santiesteban; impulsar un diàleg social a un territori amb
massa espais de concertació,
aconseguir posar les bases per
reduir l’atur i crear ocupació
fent compatible polítiques industrials potents amb respecte
pel medi natural, apostar per
sectors de futur que explorin
les possibilitats de la transformació digital i la lluita contra
el canvi climàtic, reforçar l’assessorament i l’atenció a les
persones que demanen suport
i tutela del sindicat i continuar l’aposta per feminitzar l’organització sindical iniciada fa
quatre anys.
CCOO és la primera força
sindical a l’Anoia amb més de
219 delegats i delegades, manté una afiliació estable que ja
supera les 1300 persones - el
38% dones - i una posició financera molt solvent i estable.
El sindicat ha atès al local
d’Igualada més 202 consultes
amb cita prèvia, siguin presencials o telemàtiques i nombroses trucades i mails demanant informació relacionada
amb la relació laboral en els
centres de treball en aquesta
situació de pandèmia.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal
col·labora amb la iniciativa
‘Litografies
Solidàries’, a benefici de La
Marató de TV3 Aquesta obra
artística va ser creada per una
metgessa de l’Anoia en plena
crisi del coronavirus i transmet les emocions viscudes
pels professionals de l’Atenció
Primària El Consell Comarcal
de l’Anoia col·labora amb la
iniciativa ‘Litografies Solidàries’, a benefici de La Marató de
TV3, que enguany es dedica a
la COVID-19.
Aquesta obra artística va ser
creada per una metgessa de
l’Anoia en plena crisi del co-

ronavirus i transmet les emocions viscudes pels professionals de l’Atenció Primària.
Es poden adquirir al preu de
10 euros i tots els beneficis
es destinaran íntegrament a
La Marató. Les persones interessades poden fer la sol·
licitud a https://forms.gle/
MjQh6Y6NeQWLiFkLA. El
Consell ha adquirit un total
de 34 obres, una per la pròpia
institució i una per cadascun
dels municipis del territori. La
passada setmana, el president
de l’ens, Xavier Boquete, i la
consellera de Salut Pública,
Rosa M. Garcia, van rebre les
impulsores de la iniciativa i els
van traslladar l’agraïment en
nom del Consell Comarcal.

La Policia Local deté un conductor sense carnet, per conducció
temerària, i a una altra persona per intent de robatori
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Policia Local va detenir divendres passat un
conductor que s’havia
saltat un control situat a l’avinguda de Catalunya. La detenció, que va venir precedida

d’una espectacular i perillosa
persecució, es va produir pels
delictes d’atemptat a agents de
l’autoritat, conducció temerària i conducció sense haver
obtingut el permís de conducció, a més d’una denúncia
administrativa per conduir

sota els efectes de drogues tòxiques.
Espectacular persecució
fins a l’autovia
Els fets es van iniciar a les
16.30 h, quan les dues unitats
que estaven duent a terme el
control van veure acostar-se
un cotxe a gran velocitat i un
dels agents va fer senyals al
conductor perquè s’aturés. El
vehicle va seguir avançant i el
policia va haver de saltar cap a
un costat per no ser atropellat.
Després d’aquesta maniobra
d’evasió, es va iniciar una persecució durant la qual el cotxe

perseguit va entrar a l’autovia A2, inicialment en direcció a Barcelona i posteriorment en direcció a Lleida.
Finalment, el conductor va
fer un sobtat canvi de sentit, amb la intenció de circular en direcció contrària,
moment en el qual va poder
ser interceptat i detingut
per una de les unitats de la
Policia Local. En la persecució també es van mobilitzar efectius dels Mossos
d’Esquadra. El detingut, ha
informat la Policia Local,
és un home de 38 anys i veí
d’Igualada.

Intent de robatori
D’altra banda, la matinada
de diumenge la Policia Local
va fer una altra detenció, en
aquest cas per intent de robatori amb força, en sorprendre
un home que intentava obrir
la porta d’un pàrquing del carrer de la Soledat amb una barra de ferro i altres eines.
Les actuacions de la Policia
Local durant el cap de setmana també van incloure 73
denúncies per infraccions de
la llei de Salut pública, 2 per
consum d’alcohol en via pública i 4 més relacionades amb
drogues i tinença d’animals.

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Una empresa d’Igualada posa en marxa el primer camió
elèctric de la Catalunya interior
REDACCIÓ / LA VEU
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ls últims anys hem
assistit a un desenvolupament tecnològic
important en els vehicles de
tracció elèctrica, empès fonamentalment per els bons
resultats en el desenvolupament de bateries de diversos
materials, més petites, però
de majors prestacions, majors
capacitats i molt més estables i per tant més fiables. Al
capdavant d’aquest desenvolupament es va situar Tesla,
empresa americana que va fer
una important aposta, i que
va guanyar, per fer realitat automòbils elèctrics amb unes
prestacions i autonomia que
els fessin prou competitius
enfront dels automòbils amb
motors de combustió.
El paradigma ha estat Tesla,
però ha esta la indústria de
països asiàtics, com el Japó,
Corea i la Xina, la que ha fet
una major inversió en I+D
per al desenvolupament de
les bateries, de tal manera que
de cada 10 bateries per automòbils que es comercialitzen al món, 9 es fabriquen a
Àsia i amb tecnologia pròpia
fruit dels resultats d’aquesta
investigació. Samsung, ByD,
AESC, CATL, LG Chem estan entre els més significatius,
i entre aquestes destaquen les
empreses xineses.
En un esforç del sector de
l’automoció per reduir les
emissions de CO2 a l’atmosfera i contenir l’efecte de canvi climàtic i la contaminació
ambiental a les ciutats, es va
fer una primera aposta per a
la reducció d’emissions dels
motors de combustió amb la
implementació de tecnologies
híbrides combustió-elèctrica
en un procés de transició que
ara, impulsat per les polítiques
dels estats, està portant a donar un pas més i apostar definitivament pels vehicles de
tracció 100% elèctrica.
I això és possible, a més de
pels esforços que s’han fet en
I+D, perquè s’ha disposat de
un camp de proves que ha
aportat les experiències pràctiques d’aplicació dels desenvolupaments tècnics i que ha
permès fer les correccions que
han acabat donant una alta
fiabilitat als sistemes aplicats.
Aquest camp de proves ha estat
el sector dels carretons elevadors on s’ha provat sobretot la
resposta de les bateries quant

Dilluns passat l’empresa
Macasa (Labin), ubicada al carrer Alemanya
de les Comes, va posar
en marxa un camió
100% elèctric amb capacitat per a 4 tones
a estabilitat i quant a capacitats -temps d’autonomia-, en
unes feines en què l’entrega de
potència és molt exigent i per
tant també és molt important
la gestió de temperatura -el
punt feble fins fa un temps de
les bateries- tant en el procés
de funcionament com en el de
càrrega.
Així, algunes de les corporacions industrials xineses fabricants de carretons elevadors,
com Anhui Heli Co. Ltda.
fabricant de la marca de carretons elevadors HELI, que
han participat activament en
aquests projectes pràctics com
a col·laboradors preferents
dels fabricants de bateries,
han tingut accés a la tecnologia que els ha permès millorar
substancialment
l’aplicació
d’aquests als carretons elevadors i fer un pas més, -encara
que no és la seva intenció de
moment entrar en el sector de
l’automòbil-, el desenvolupament d’altres vehicles elèctrics
per aplicacions industrials, i
que tenen també aplicacions
de servei públic.
És el cas del camió HELI,
100% elèctric, amb capacitats de càrrega entre 1 Tn el
més petit i 5 Tn el més gran,
que cobreixen un buit d’oferta
per les capacitats de càrrega
entre 1,5 Tn i 5 Tn en què no
hi ha de moment cap altre vehicle elèctric fiable que pugui
oferir-ho.
En cap cas aquests vehicles
vindran a competir amb els
camions elèctrics de mig i gran
tonatge que s’estan desenvolupant i que vindran a substituir
en un futur els camions dièsel de les nostres carreteres,
ni amb els vehicles comercials lleugers amb capacitat de
carrega per sota dels 1,5 Tn .
Aquest és un vehicle d’alta potència però de baixa velocitat,
el que el fa útil per fer transport en distàncies curtes, com
en petites ciutats i pobles, per
a feines de recollida selectiva
de residus, obres de manteniment de infraestructures o jardineria, transport de tanques i

altres estris de senyalització,
transport entre magatzems
propers, i altres transports
que requereixin de un vehicle
de tonatge mitjà.
El passat dilluns 16 de novembre, la empresa Macasa, propietària de la marca Labin, situada a el polígon Les Comes
de Igualada va posar en servei

un camió 100 % elèctric de la
marca HELI amb capacitat de
càrrega 4 Tn, subministrat per
Tallers Citoler, per realitzar
transport entre diversos magatzems al mateix polígon; el
primer vehicle d’aquestes característiques que incorpora
una empresa i que circularà a
la Catalunya central.

Des de Tallers Citoler ens expliquen que “és un pas més
que fa Labin en la seva aposta
per a la sostenibilitat, l’estalvi
de recursos i per reduir la petjada de carboni de les seves
activitats productives. Aquesta aposta està en línia amb la
tendència generalitzada tant
de les administracions públiques com de les empreses
privades, impulsada des totes
les instàncies europees, per
aconseguir la reducció de les
emissions de CO2 per revertir
els efectes del canvi climàtic”.
Macasa, empresa propietària
de la marca Labin, fundada
l’any 1948, és la primera marca espanyola en la fabricació
de productes per a la nutrició
vegetal i adobs especials.
Tallers Citoler, fundada l’any
1975, és una empresa especialitzada en reparació i venda de
carretons elevadors i solucions
integrals per a la logística, distribuïdora a la Catalunya central de la marca de carretons
elevadors Heli, entre altres.

Fem sostenibilitat!
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El Consell buscarà ajuda a Europa
amb un Pacte d’Acció Econòmica

Nada Tozija va explicar
com es pot “dissenyar
sobre les escombraries”
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal de
l’Anoia ha començat a
treballar, aquest mes
de novembre, en el Pacte d’Acció Econòmica i Social, l’eina
que traçarà la reconversió
econòmica del territori després de l’actual situació excepcional provocada per la COVID-19, amb el focus posat
prioritàriament en la captació
de Fons Europeus de Recuperació. La tasca es durà a terme
conjuntament i consensuadament amb els agents socials i
econòmics.
Radiografia de la situació i
sessions de treball
El vicepresident primer de
l’ens comarcal, Jordi Cuadras,
afirma que “estem convençuts
que junts sabrem trobar les
oportunitats que aquesta crisi pot donar-nos i evitar que,
per enèsima vegada, l’Anoia se
situï a la cua i no a la locomotora de la recuperació; hem de
ser capaços de captar els Fons
Europeus que arribaran al
país amb projectes concrets i
provocar el salt endavant de
la comarca, tantes vegades
ajornat, que ens faci entrar
de ple en tot allò que demanda l’economia del segle XXI i
la creació d’ocupació que se’n

El Pacte, que busca
trobar una sortida en
la captació dels Fons
Europeus de Recuperació, definirà el desenvolupament socioeconòmic de la comarca
en un futur, de manera
compartida amb
els agents socials i
econòmics
deriva”. Cuadras afegeix que
“com a institució aquest és el
nostre objectiu i volem ferlo de manera conjunta amb
els principals agents socials i
econòmics del territori, a més
dels municipis i la ciutadania”.
En la fase inicial del projecte,
i amb els tres tècnics que el
Consell destina en exclusiva
a aquest projecte, s’està duent a terme una intensa tasca
de prospecció per a dibuixar
una completa radiografia de
la comarca en l’actualitat i, a
continuació, s’encetaran diferents sessions de treball per a
desenvolupar projectes i línies
de treball amb els agents socials i econòmics participants,
amb els quals ja es va fer una
primera trobada abans de l’es-

tiu.
L’objectiu és generar projectes
que siguin estructurals, no
pal·liatius, i que puguin rebre
finançament dels Fons Europeus de Recuperació, que
prioritzaran dos grans àmbits:
transició digital i transició
verda. Les principals línies
d’acció també estaran alineades amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) de l’Assemblea General
de les Nacions Unides.
Cuadras recorda que “la de
la Covid-19 és la tercera crisi
greu que passa l’Anoia, després de la crisi del tèxtil dels
anys noranta i la crisi econòmica de la passada dècada;
aquelles dues no es van superar com calia i ara no ens
podem permetre caure en la
mateixa dinàmica”.
Per això, assegura que “tenim
el deure d’afrontar aquest moment cercant solucions i aplicar-les amb decisió; d’aquest
convenciment ha sortit aquest
Pacte, que ja neix amb el finançament necessari, per tant,
és una eina que serà útil i servirà per prendre les decisions
que ens portin a la reconversió
de l’economia comptant amb
tots els agents implicats per no
perdre l’oportunitat d’accedir
als Fons Europeus de la Recuperació”.

ada Tozija és partner/architecture
i
Co-fundadora
del
TransfoLAB BCN, un centre
barceloní, ubicat al Poble Nou,
on es troben diferents professionals creatius del món del
disseny, la innovació, la producció i l’experimentació amb
els residus, tal com ella mateixa
descriu “un centro de investigación sobre la basura” per a
makers, dissenyadors/es, arquitectes, artistes i entusiastes
de la creació. La setmana passada va ser la protagonista dels
Dimarts Disruptius que organitza Igualada=Disseny, en una
sessió sota el títol TransfoLAB
BCN, el futur de la fabriació i la
sostenibilitat.
Tozija va presentar el TransfoLAB BCN com un espai de
coworking en què el disseny de
cada professional creatiu permet trobar noves vides a la matèria de rebuig, afavorint així
l’economia circular i la reducció de residus com una filosofia compartida per tots els seus
membres. Però no és només
això, el fet de compartir l’espai
i les motivacions, genera unes
sinergies que també permeten
la creació conjunta de productes, l’experimentació amb materials i la difusió d’aquesta manera d’entendre la reutilització
mitjançant diferents esdeveniments oberts al públic general.
Els objectius del centre es poden resumir en, per una banda, la creació de nous objectes
a partir de materials reutilitzats
que es troben al rebuig. Això
implica que les creacions tindran un cost que no sempre se
sap valorar per part del públic
general, donat que no sempre
es té en compte la tasca que hi
ha darrera, com pensar el disseny, elaboració del prototip,
recopilació del material i elaboració, que de vegades implica igual o més temps que fer-ne
un de nou en una producció en
massa. Nada pensa, però, que

mica en mica aquesta mentalitat està canviant i les persones
ens anem fent més sensibles a
la feina que tot plegat implica.
La idea és fer propostes open-source, sense patentar
Per altra banda TransfoLAB
BCN té un objectiu formatiu, acollint alumnes d’escoles
així com universitaris, implicant-los en el disseny i creació d’objectes. Tenen alumnes
d’escoles i instituts del barri,
alumnes del programa de recapacitació “Tasta la vida” de la
Fundació Pare Manel, estudiants universitaris en pràctiques
del programa d’Erasmus i es
fan propostes per desenvolupar projectes entre professionals i estudiants sobre un tema
determinat.
Així, Nada amb el seu projecte
que va iniciar fa uns deu anys,
entén que el disseny no només
pot aportar materials reciclats
bonics sinó que pot i ha d’ajudar a resoldre problemes com
la sobreproducció o l’acumulació de residus. El programa
formatiu que desenvolupa
també participa d’aquest objectiu d’educar i conscienciar
la població en general. En el
futur més proper, durant el
2021, es vol crear un espai de
digitalització dins el TransfoLAB BCN, es durà a terme el
projecte BioKitchen amb projectes de disseny amb material
biodegradable i al 2022 s’obrirà
un nou centre a Atenes, Grècia,
el TransfoLAB ATH.
Neveres convertides en sofà,
làmpades fetes amb rodes de
bicicleta, cotxes convertits en
neveres… tot un món per descobrir obert a tothom. Com
sempre, la disrupció està servida i a l’abast de totes i tots.
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Ajuntament i Consell Comarcal impulsen el PLACI,
un “full de ruta” en favor de la inclusió social de tothom
REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament d’Igualada
treballa en el desenvolupament i implementació
del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), que va
ser aprovat, per unanimitat, en
la darrera sessió del Ple municipal. La tinenta d’alcalde Carme Riera ha explicat durant la
seva presentació que aquest
instrument aplega una sèrie de
propostes destinades a treballar
la inclusió social i definir una
estratègia global de ciutat. Es
tracta, doncs, d’integrar les diferents iniciatives que hi ha platejades pels diferents agents que
treballen en aquest àmbit “per
arribar a aconseguir que tots
els ciutadans d’Igualada puguin
participar plenament de la vida
activa de la ciutat i puguin gaudir d’unes condicions de vida
satisfactòries”.
Riera ha explicat que l’Ajuntament, a través de Serveis Socials, fa temps que està desenvolupant iniciatives en el camp
de la inclusió, amb un pla local
que es va endegar el 2012. Així
mateix, la regidora ha destacat
que “a Igualada disposem d’una
xarxa per la inclusió, formada
per més de trenta entitats que
fan una feina excel·lent, i que és
un espai participatiu i deliberatiu, que ha estat l’origen de moltes de les propostes recollides
en el PLACI”.

El que ara es fa, doncs, significa un pas endavant en la tasca
que ja s’ha dut a terme. Aquest
impuls compta amb el suport
de la Diputació de Barcelona,
institució a la qual ara fa un any
es va demanar el suport tècnic
per a l’elaboració del Pla. Riera
ha volgut destacar que el contingut del PLACI “és fruit de
la reflexió i del treball conjunt.
És, doncs, un treball en xarxa i
és també un treball transversal,
perquè impacta en diferents departaments de l’Ajuntament”.
El document, “que defineix de
forma exhaustiva un full de
ruta per al municipi”, ha estat
consensuat per tots els agents
implicats i s’estructura en sis
línies estratègiques, la suma de
les quals es concreten en 28 objectius i 57 accions.
En la mateixa línia, el depar-

tament de Benestar Social i
Atenció a la Ciutadania del
Consell Comarcal de l’Anoia i
la direcció general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de
Catalunya han dut a terme una
primera trobada per a impulsar
al territori una estratègia d’intervenció conjunta i unificada
en acció comunitària per a la
inclusió social, mitjançant els
Plans Locals d’Acció Comunitària per la Inclusió Social (PLACI), activant el servei d’acompanyament tècnic individual
i grupal adreçat als ens locals
del territori català. Aquesta
primera trobada va permetre als representants polítics i
tècnics de la Generalitat i l’ens
comarcal presentar i concretar
la iniciativa, contextualitzar-la

i cercar les complicitats i compromisos que permetin la seva
viabilitat, els seu impuls i l’inici
de la seva implementació, a més
de conèixer de primera mà les
necessitats i punt de partida del
Consell Comarcal de l’Anoia
per tal de d’iniciar l’impuls de la
mateixa estratègiaDurant els mesos finals del
2019 i fins al juny del 2020, el

Consell, juntament amb la Diputació de Barcelona, va realitzar una Diagnosi Social amb la
participació de més de 60 representants de diferents equips
professionals i entitats que estableixen polítiques adreçades
a les persones de la comarca,
tant d’àmbits propers als serveis socials –migració, joventut, igualtat, etc.– com d’altres
d’àmbits –educació, salut, habitatge, treball, medi ambient,
etc.–, per debatre la necessitat
de la coordinació i integració
intersectorial de les polítiques
socials.
La vicepresidenta de Serveis a
les Persones del Consell Comarcal, Carme Zaragoza, explica que “la diagnosi va iniciar un procés d’enfortiment
dels vincles socials entre els
diferents equips professionals,
entitats i comunitat que conviuen a l’Anoia i, en les properes
setmanes es començarà la tasca
de disseny del Pla”.
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Espai patrocinat per

El Consell Comarcal i els ajuntaments d’Òdena
i Piera, inicien un nou programa de treball i
formació orientat a joves tutelats i extutelats
COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha donat inici
al Programa Treball i
Formació, Línia Joves Tutelats i Extutelats, que donarà
feina a 5 persones joves en
situació d’atur que resideixen
a la comarca de l’Anoia, amb
contractes de 12 mesos.
El Programa Treball i Formació contribueix a millorar
l’ocupabilitat de les persones
en situació d’atur o d’inactivitat, especialment d’aquelles
amb més dificultats d’accés
al mercat laboral i que pateixen una alta vulnerabilitat
social. En la primera edició
d’aquest programa, específic
per a Joves Tutelats i Extutelats, es posa especial èmfasi
a afavorir la inserció laboral
d’aquest segment jove, que
ha de realitzar un procés
d’emancipació amb 18 anys
i, per tant, necessita un abordatge integral des del primer
moment. És per això que, des
del Consell Comarcal, el programa els facilita una formació i una experiència laboral
en un entorn protegit i els
prepara abans de poder-se
incorporar a un entorn productiu ordinari.
Aquest objectiu es materialitza en la seva contractació
per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i
d’interès general. Al mateix
temps, que rebran accions

Un total de cinc joves
s’incorporen al Projecte
de Rehabilitació de les
Zones Verdes i Entorns
Naturals i faran tasques
de millora en diferents
espais, contractats per
l’ens comarcal
formatives transversals, amb
l’objectiu d’augmentar els
seus recursos personals i les
eines de cerca de feina.
El Consell Comarcal de
l’Anoia desenvolupa el Projecte de Rehabilitació de les
Zones Verdes i Entorns Na-

turals, mitjançant el qual, les
persones joves realitzaran
tasques de manteniment i
neteja en l’àmbit de la jardineria en parcs, zones verdes
i vials, tasques de detecció de
les possibles deficiències en
les instal·lacions, mobiliari
o equipaments i suport en
tasques de manteniment. El
projecte també contempla el
desenvolupament i la promoció de les àrees naturals
del territori que van restar
menys ateses durant el període de confinament degut a la
COVID-19 per falta de manteniment, potenciant la seva
cura i millora al llarg de tota
la durada del projecte.
En aquest programa hi par-

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

ticipen dos municipis de la
comarca, gràcies a la implicació dels seus ajuntaments:
Òdena, amb l’acolliment de
3 joves, i Piera, amb l’acolliment de 2 joves. Tots ells
contractats pel Consell Comarcal de l’Anoia.
Aquestes actuacions són
subvencionades pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i efectuades
d’acord amb les condicions
establertes al programa Treball i Formació regulat per
la Resolució TSF/1548/2020,
d’23 de juny, i l’Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per al Programa Treball
i Formació, modificada per
l’Ordre TSF/115/2019 de 7
de juny i TSF/20/2020, de
25 de febrer. Aquest contracte pot ser cofinançat pel
Fons Social Europeu en un
50% a través del Programa
operatiu FSE de Catalunya
2014-2020, sempre que l’Ordre de Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals
del Ministeri de Treball i
Economia Social per a l’any
2020 ho permeti.

El programa els facilita una formació i una
experiència laboral en
un entorn protegit

Jorba obre un canal
de Telegram per
donar informació
municipal

JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de Jorba, ha
posat en marxa un canal
propi a la plataforma
de missatgeria Telegram amb
l’objectiu d’ampliar les vies de
comunicació directes amb els
veïns i veïnes del municipi i informar de continguts d’interès
local; notícies, agenda, avisos,
incidències, entre altres.
Per rebre informació municipal per aquesta via només cal
descarregar-se l’aplicació Telegram, que és totalment gratuïta. Una vegada descarregada
l’aplicació, cal buscar des del
cercador de l’aplicació el canal:
Ajuntament de Jorba o a través
del següent enllaç: https://t.
me/ajuntamentdejorba
L’alcalde de Jorba, David Sánchez explica que aquest nou
canal neix amb la voluntat de
ser un espai informatiu amb
contingut de servei per als
jorbencs i jorbenques i que en
situacions com les que estem
vivint ara pot resultar més que
mai útil per l’agilitat que dona
en la transmissió de la informació.
Aquest nou canal se suma als
ja existents com: Facebook @
AjuntamentJorba, Twitter @
AjJorba i Instagram @ajjorba
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Òdena té 3.668 habitants Comença la campanya de poda anual
segons el darrer
de l’arbrat públic d’Òdena
recompte de l’INE
ÒDENA / LA VEU

E

l ple del passat mes de
novembre va aprovar la
xifra oficial de població
del Padró Municipal d’Habitants, amb data 1 de gener de
2020, i aquesta és de 3.668 habitants. D’aquestes, 1.881 són
homes i 1.787 són dones.
Aquestes dades són lleugerament superiors a les de l’any
passat. I és que a 1 de gener de
2019 el nombre d’habitants es

va situar en les 3636 persones.
La xifra oficial de la població
s’acorda amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
S’aprova amb un any d’endarreriment pel seu complex
procés de contrast d’informació entre les dades que
proposta l’INE i les que facilita la Diputació de Barcelona, a qui l’ajuntament té
delegada la gestió operativa
ordinària del Padró Municipal d’Habitants.

Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de la Pobla i
el Fons Català de Cooperació
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha fet una crida als ajuntaments catalans
a sumar-se a la campanya
d’emergència per fer front
als efectes de la Covid-19 en
projectes actius a països on la
cooperació municipal és més
present.
L’Ajuntament de La Pobla de
Claramunt veu convenient
sumar-se a aquesta campanya
i abocar els recursos previstos
per a la solidaritat i cooperació internacional d’acord amb

les seves especificitats en tant
que cooperació municipal i
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’ONU.
L’Ajuntament de La Pobla de
Claramunt ha seleccionat el
projecte que es beneficiarà
dels 10.000 euros que el consistori ha destinat per combatre els efectes que la Covid-19
està tenint arreu del món.
Aquesta quantitat es destina
al projecte per a contenir i
mitigar l’expansió del coronavirus en la Costa de Chiapas
on hi treballen ja des de fa
temps ONG especialitzades

La Biblioteca reprograma el
taller virtual ‘Els colors que
ens emocionen’
VILANOVA DEL C. / LA VEU

“

Els colors que ens emocionen” és la proposta que
fa la biblioteca vilanovina
amb motiu del centenari de
l’escriptor italià Gianni Rodari. Un taller virtual que s’ha reprogramat pel dimecres 25 de
novembre a les 18h. Es tracta
d’una activitat gratuïta subvencionada per la gerència de
Biblioteques de la Diputació
de Barcelona, adreçada a nens
i nenes d’entre 7 i 12 anys.
Gianni Rodari tenia molt interès per tot el que era innovador i a banda de professor
i periodista, era sobretot un
mestre de la imaginació que
va deixar un gran llegat dins la
literatura infantil i juvenil.

A càrrec del grup El Taller
l’activitat està basada en el llibre “Contes al revés” d’aquest
reconegut professor i lingüista
italià, autor entre altres de la
“Gramàtica de la fantasia”.
Parlaran amb els infants sobre
els colors i de les emocions
que generen, les combinacions i com utilitzar-los per poder transmetre exactament el
què volem. Es farà servir paper, llapis, goma, retoladors o
ceres.
Per participar-hi només cal
inscriure’s a la biblioteca o bé
enviant un email o trucant (b.
vilanovac@diba.cat 93 803 50
14). Cal disposar de connexió
a internet i el mateix dia es facilitarà als participants un enllaç a la plataforma Zoom.

ÒDENA / LA VEU

H

a començat a Òdena
la campanya de poda
de l’arbrat del municipi de carrers, parcs i jardins
públics.
La campanya de poda, que es
realitza anualment, respon a
la necessitat d’un manteniment i un creixement saludable dels arbres, al mateix
temps que s’eliminen afectacions de trencadissa de branques i troncs a la via pública.
La poda a l’arbrat i tasques de
manteniment de la vegetació
als espais públics del municipi l’està duent a terme l’empresa Moix i s’allargarà fins a
mitjans del mes de desembre
gener.
Al llarg d’aquest mes s’actuarà prioritàriament sobre els
arbres de fulla caduca com
les moreres i altres espècies.
L’actuació es realitza a tots els
nuclis del municipi i en el cas
dels patis de les llars i Institut-escola es faran durant les

vacances escolars.
L’Ajuntament recorda que durant tot l’any els veïns i veïnes
tenen el servei de recollida de
poda i restes vegetals gratuït, mitjançant saques que es
recullen a l’Ajuntament i un
cop plenes el servei de neteja

les retira. Es tracta concretament de les restes vegetals de
mida petita com la gespa, la
pinassa, la fullaraca, les flors
seques, les heures tallades,
branques petites, etc., que es
produeix a la poda dels jardins de les cases.

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, reunit en sessió extraordinària de data 10 de
novembre de 2020, va aprovar, per unanimitat , suspendre pel termini d’1 any,
de conformitat amb l’establert per l’art 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes i l’atorgament de llicència i/o autoritzacions d’edificació,
instal·lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat
d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal ( Normes de Planejament Urbanístic del municipi d’Argençola) per a la ordenació dels usos i instal·lacions de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable del terme municipal d’Argençola.
L’àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no urbanitzable del
municipi d’Argençola , d’acord amb el plànol de delimitació que consta com
annex a la corresponent documentació tècnica de la suspensió.
Queden exceptuades de la suspensió les llicències i autoritzacions per a
instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum.
Contra l’acord de suspensió de llicències, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació; alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament en dies hàbils i
hores d’oficina ( Plaça Lluis Maria Xirinacs s/n 08717 – Argençola )i a la web
municipal www.argencola.cat .
Argençola a 10 de novembre de 2020.

Gumersind Parcerisas Serra
Batlle
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Tret de sortida a la campanya “Vilanova té premi”
amb una excel·lent participació dels comerços
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest dilluns s’ha donat el tret de sortida a
la campanya “Vilanova
té premi” amb una excel·lent
participació dels comerços.
Fins el 30 de novembre, les
compres que es facin als establiments adherits es premiarà
amb una butlleta que entrarà
en el sorteig de 80 premis: 30
caps de setmana per a dues
persones en un establiment rural de la comarca i 50 vals de
compra de 100€ que revertiran
de nou en el comerç local.
L’objectiu de la campanya és
doble, assenyala el regidor de
Promoció Econòmica, Jordi
Barón. Per una banda, incentivar el consum en el comerç
de proximitat i de l’altra, oferir
la possibilitat a les famílies de
redescobrir turísticament la
comarca.
Des de l’inici de la pandèmia,
explica Jordi Barón, l’Ajuntament treballa intensament i de
manera transversal, per a donar suport al teixit empresarial
i comercial del municipi. “El
comerç”, diu Barón, “és una de
les apostes clares d’aquest govern”.
A banda de la campanya “Vilanova té premi”, la regidoria ha
posat a l’abast del comerç local
diferents recursos tècnics. El
primer, amb l’objectiu d’apro-

par les noves tecnologies als
comerços, va començar dilluns
passat amb un webinar sobre
WhatsApp Business, una eina
senzilla i útil per incentivar les
vendes, explica el regidor.
Una vintena de comerços van
participar en aquesta iniciativa
que, en una segona fase, destina un paquet d’hores per fer
assessoria individualitzada.
El segon eix en què treballa la
regidoria de Promoció Econòmica és el suport emocional
als comerços, dirigit també a
l’augment de les vendes. El projecte s’enceta aquest pròxim dilluns, amb una sessió conjunta
per als comerços interessats i
després, es coordinaran les sessions personalitzades.
Com a tercera línia d’acció, la
regidoria ha posat a disposició dels comerços un recurs de

creació i generació de continguts audiovisuals amb l’objectiu de promocionar productes
o serveis a les xarxes socials.
S’incrementa la il·luminació i
decoració dels carrers per reforçar la campanya de Nadal
A banda d’aquests tres eixos
d’acció, la regidoria ha fet una
inversió important amb la voluntat de reforçar la campanya
de Nadal. Una campanya que
enguany, per les circumstàncies actuals, serà molt diferent
a les anteriors. El regidor ha
anunciat que s’ha optat per incrementar la il·luminació i la

decoració nadalenca dels carrers i places del municipi que
també s’ambientaran amb un
fil musical durant tot el mes de
desembre i fins després de Reis.
Barón ha explicat que treballen
conjuntament amb Vilanova
Comerç perquè la campanya
de Nadal sigui ben reeixida,
malgrat que no puguin fer-se
activitats tradicionals com la
Fira.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
ha aprofitat la roda de premsa
d’aquest dimarts per animar
als comerciants a participar
de les accions que ha preparat
Promoció Econòmica amb la
voluntat de promocionar el comerç de proximitat i incentivar
les compres al municipi. “Darrera de cada botiga hi ha una
família que viu del què ven”,
recorda l’alcaldessa.
Des del mes de març l’Ajuntament ha treballat per tirar
endavant un paquet de mesures i accions per fer front a la
Covid i els efectes devastadors
que ha tingut en tots els àmbits. La màxima prioritat, diu
Trucharte, “ha estat sempre la
de garantir que ningú es quedi
enrere, ni ara, ni mentre duri el

procés de recuperació”.
Durant aquests mesos de pandèmia, ha explicat l’alcaldessa,
l’ajuntament ha creat diferents
ajudes i incentius per al comerç, els autònoms i les petites
i mitjanes empreses. Abans de
l’estiu es va aprovar una línia
d’ajudes econòmiques directes
de 40.000€ per al comerç local
i una altra línia d’ajudes en forma de microcrèdits de 80.000€.
També es va acordar l’ampliació excepcional de les terrasses
dels bars i restaurants i ha bonificat la taxa d’ocupació de la
via pública amb una inversió
de 17.000 €. Així mateix s’ha
bonificat al 100% la taxa d’ocupació d’espai als emprenedors
Viver d’Empreses del Centre
d’Innovació Anoia i s’han invertit 7.000 € en el projecte
Conca Comerç, per impulsar el
consum de productes de proximitat.
A banda d’aquestes ajudes directe o indirectes al teixit productiu local, l’Ajuntament ha
creat diferents partides per mitigar l’impacte que aquesta crisi ha provocat en els col·lectius
més vulnerables.

Èxit de la proposta de Patis en Joc amb
29 grups bombolla de primària
VILANOVA DEL C. / LA VEU

F

ins a 29 grups de primària, dels 32 possibles,
arrancaran la nova proposta esportiva anomenada
Patis en Joc que ha organitzat
Esports Vilanova. La bona resposta de les famílies confirma
la importància d’oferir algun tipus d’activitat als infants mentre no puguin desenvolupar les
respectives extraescolars que es
van interrompre per les restriccions sanitàries.
A l’Escola Marta Mata, l’índex
d’inscripció permet obrir el
100% de grups del centre. Sis
de sis.

A les escoles Pompeu Fabra i
Joan Maragall les xifres també
són molt altes: 12 i 13 grups en

·Canvi i instal·lació
de panys i
bombins
Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

marxa, dels 13 i 15 possibles,
respectivament.
Tot plegat ha fet activar l’organització del projecte que ha
hagut de preveure reforços de
monitoratge, en aquells grups
més nombrosos.
Des d’Esports Vilanova confiem en el bon fer de tot l’equip
de monitors i creuen que l’activitat pot tenir bona rebuda.
L’objectiu és clar: moure’s, fer
esport i divertir-se.
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Estudi d’avaluació de
La Unió d’Establiments de Montbui
contaminació acústica en estrena Whatsapp Business
el polígon la Rata i al barri
que es faran sortejos periòdics de productes i serveis
dels Vivencs de la Pobla
a Unió d’Establiments
dels associats. Així que qualMONTBUI / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha iniciat
en aquest mes de novembre un estudi d’avaluació
de contaminació acústica entorn del polígon industrial de
la Rata i al barri dels Vivencs,
mitjançant un recurs tècnic de
la Diputació de Barcelona i la
regidoria de Medi Ambient.
Aquests treballs estan destinats a disposar d’un registre
del soroll entorn del polígon
Industrial, per tal de proporcionar una eina que ajudi a
reduir l’efecte acústic de l’activitat industrial en les zones
urbanes més properes.

S’han instal·lat sensors de soroll en varis punts estratègics
del barri dels Vivencs i en
zones properes al polígon de
La Rata, els quals mesuraran
en continu i registraran dades minut a minut a temps
real. Aquests sensors seran
una bona eina de treball ja
que permetrà a l’Ajuntament
establir amb les empreses les
correccions de soroll necessàries per a la bona convivència
entre el sector industrial i la
població.
L’acció queda emmarcada en
les polítiques de sostenibilitat
i de preservació del medi amb
les que està treballant el govern municipal.

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

L

de Montbui engega
el llançament del seu
Whatsapp Business UEM,
que ha estat possible gràcies
al suport de l’Ajuntament de
Montbui i la MICOD.
La intenció d’aquesta acció, és
ajudar als establiments associats a dinamitzar i promoure
ofertes, promocions i sortejos
de productes i serveis seus
per a incentivar el consum al
comerç local.
A través de l’eina Whatsapp
Business, s’enviarà informació sobre els productes i serveis dels comerços de Montbui directament al mòbil
dels clients que vulguin rebre
aquesta informació i d’aquesta manera, està informats sobre les promocions i ofertes
que estan oferint els comerços i establiments.
Així, donem l’oportunitat als
comerços que puguin arribar
d’una forma molt més propera i directa als seus clients

i a la vegada, promovem que
els consumidors i consumidores tinguin a l’abast una
informació que d’una altra
manera no seria possible accedir-hi.
Com a UEM, també es donará informació sobre els
esdeveniments que es fan al
municipi relacionat amb el
comerç i actuacions concretes, referents a la dinamització del consum local.
Una altra particularitat, és

sevol persona que vulgui
aprofitar-se tant de les ofertes i promocions, com dels
sortejos, ha d’estar dintre
d’aquest Whatsapp.
Actualment ja està operatiu
i hi ha un primer sorteig de
100€ d’estrena, que es sortejarà el dissabte 5 de desembre de 2020. Només per
donar-se d’alta al Whatsapp
Business UEM com a client,
ja s’hi pot participar.
Per donar-se d’alta com a
client, és molt senzill, només
s’han de seguir aquests passos:
• Guardar a l’agenda del teu
mòbil el número de telèfon
de la UEM: 698 94 92 81.
• Buscar al teu Whatsapp el
número i enviar un missatge
dient “Hola”
• De seguida es rep un missatge de benvinguda i de protecció de dades i ja es pot gaudir
d’ofertes i promocions i s’entra
al primer sorteig de 100€.
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Treballs de millora d’espais públics, a
càrrec de la brigada municipal
MONTBUI / LA VEU

E

ls operaris de la Brigada
Municipal han conti·
nuat treballant durant
els darrers dies en la millora
de diferents espais públics del
municipi. Una de les tasques
realitzades ha estat la millora
d’una de les voreres d’accés al
pont gran que uneix Montbui
i Igualada.
Durant els darrers dies els ope·
raris també han treballat en
l’arranjament del pati del Cen·
tre d’Atenció Primària (CAP).
Properament, pavimentació
del Carrer de Dalt del Nucli
Antic i millores a l’esplanada
d’aparcament per accedir al
cementiri municipal
Durant les properes setmanes
es duran a terme les tasques
de pavimentació del Carrer de
Dalt del Nucli Antic. Es trac·
ta d’una actuació que té com a
objectiu millorar la mobilitat

El comerç de proximitat,
protagonista de la
campanya “Tu ets comerç”
MONTBUI / LA VEU

D
dels veïns i veïnes del carrer
i de la zona, atès que és una
via que acaba en terra i això
provoca problemes de fangs i
rases. Les obres de pavimenta·
ció del Carrer de Dalt tindran
un període màxim d’execució
d’un mes.
També durant les properes set·

manes es realitzaran tasques
de millora a la zona d’espla·
nada utilitzada com a apar·
cament de vehicles propera
al cementiri de municipal.
Aquests treballs tenen com a
objectiu millorar l’accessibili·
tat de vehicles a aquest servei
municipal.

es de l’Ajuntament
de Santa Margarida
de Montbui, a través
de la regidoria de Promoció
Econòmica, s’ha engegat la
campanya de suport institu·
cional “Tu ets comerç”, on es
dona suport i s’incentiva la
compra en els comerços de
proximitat, just a les portes
de la campanya nadalenca.
La campanya s’està imple·
mentant amb anuncis a les
xarxes socials municipals i
també en diferents mitjans de
comunicació d’abast comar·
cal. Forma part del Pla de su·
port al teixit comercial de la
Conca, que es va veure afectat
especialment pel doble confi·
nament patit entre els mesos
de març i abril.
L’objectiu de la campanya és

sensibilitzar a la ciutadania
de la importància de donar
suport al comerç local, po·
sant en valor aspectes com la
proximitat, la sostenibilitat,
i la realització d’un consum
responsable.
La campanya posa de ma·
nifest la responsabilitat de
tots els montbuiencs i mont·
buienques per mantenir el
model de comerç de proximi·
tat, que aporta a Montbui més
cohesió social, més seguretat,
més foment de la convivència
entre el veïnat, entre d’altres.
També es recorda la impor·
tància del petit comerç com a
element configurador de l’es·
pai urbà, com a motor de l’ac·
tivitat econòmica arrelada i
com a generador d’ ocupació,
a banda de garantir un tracte
personalitzat i professional a
tots els consumidors.

L’Ajuntament donarà suport per partida doble a activitats
solidàries per la Marató de TV3
MONTBUI / LA VEU

E

ls professionals d’Atenció
Primària de l’Anoia volen
col·laborar de forma acti·
va amb la Marató de TV3 d’en·
guany. Per aquest motiu s’ha
organitzat una venda solidària
de litografies, realitzades per la
doctora montbuienca (resident
a La Mallola) Anna Font. Es
tracta d’una campanya solidària
amb la qual hi col·labora l’Ajun·
tament de Santa Margarida de
Montbui, que adquirirà litogra·
fies, dona suport a la iniciativa, i
que també publicitarà l’activitat
pel municipi.

Des del col·lectiu de profes·
sionals d’Atenció Primària de
l’Anoia s’ha volgut sensibilitzar
a la ciutadania a través d’aquesta
proposta artística, i que es ma·
terialitzarà en la venda de lito·
gafies a benefici de La Marató.
Les litografies solidàries rea·
litzades per Anna Font volen
transmetre els colors de la llui·
ta diària contra la pandèmia: el
blanc de les bates, el blau dels
guants, el verd de les masca·
retes, el vermell i el groc de la
carpa del SEM, tot conclòs amb
una “V” de vèncer i superar , en
paraules de la mateixa pintora.
Les persones interessades a col·

laborar amb aquesta iniciativa
poden sol·licitar una de les cò·
pies del quadre a través d’un en·
llaç o d’un codi QR que permet
accedir a un formulari. El preu
de cada litografia és de 10€, que
aniran a parar íntegrament a La
Marató. Des de l’organització
d’aquesta iniciativa solidària es
vol agrair també la col·laboració
de Iguana Comunicacions i de
Gràfiques Vilanova.
Venda solidària a la Biblioteca
del llibre de Xavier Fernández
“50 dies exiliats”
Des de l’Ajuntament mont·
buienc també s’està treballant

per organitzar, coincidint l’edi·
ció de La Marató de TV3 d’en·
guany dedicada a la Covid-19,
un acte públic de presentació
del llibre de Xavier Fernández
Gené “50 dies exiliats”, recull de
poemes realitzats durant els 50
dies de confinament de la pri·
mavera d’enguany.
Aquesta activitat s’està ulti·
mant, però l’objectiu és que di·
ferents persones destacades de
Montbui puguin llegir poemes
d’aquest llibre, i que, el dia de
la presentació es passi un vídeo
amb les gravacions de les lectu·
res de poemes.
L’Ajuntament de Montbui hi

col·laborarà, adquirint dife·
rents exemplars d’aquest re·
cull de poemes, publicitarà el
llibre pel municipi i també es
podrà adquirir, a la Biblioteca
Mont-Àgora, al preu solidari de
15 euros.
Precisament en Xavier Fernán·
dez enviava aquests poemes
de forma diària als seus amics,
i el mes de juliol passat va edi·
tar aquest llibre, que es podrà
adquirir durant les prope·
res setmanes a la Biblioteca
Mont-Àgora i també a diferents
llibreries anoienques, per tal de
poder col·laborar amb La Mara·
tó de TV3.

PROMOCIÓ URBAN MOTION
25€/
mes

20€/
mes
Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Convocatòria per netejar punts del
bosc als Hostalets de Pierola

Estudi de millora del
transport públic de
Castellolí, el Bruc i Collbató

HOSTALETS DE P. / LA VEU

C

rida des de Medi Ambient als veïns i veïnes del
municipi que vulguin
participar del ‘Clean up day’ del
cap de setmana vinent a zones
del nucli (dissabte 28 de novembre) i de les urbanitzacions
(diumenge 29 de novembre). Es
tracta de fer una batuda intensiva per eliminar brossa tirada en
espais boscosos en el marc de la
Setmana Europea de Prevenció
de Residus.
Sota el lema «Aquest cap de
setmana fem dissabte al bosc»
s’han preparat dues jornades de
neteja al bosc la setmana vinent
per retirar deixalles que estan
en llocs de difícil accés. L’Ajuntament posarà el material de
recollida i el de protecció per

ANOIA / LA VEU

L
garantir les mesures sanitàries
vigents així com una fàcil i còmode recollida de la brossa.
El cap de setmana es dividirà en
tres accions: dissabte 28 al nucli
antic i diumenge 29, simultàniament, en espais de Serra Alta i
Can Fosalba. Els dos dies l’horari serà d’11.00 a 13.00 hores.

Per poder fer grups de màxim
6 persones i distribuir el material necessari, s’ha habilitat el
correu recepcio@elshostaletsdepierola.cat i, presencialment,
la recepció de l’Ajuntament per
apuntar-s’hi. El termini per ferho acaba dijous 26 de novembre.

Jorba convoca ajuts per facilitar el
retorn a l’activitat d’autònoms i pimes
JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de Jorba ha
convocat ajuts per facilitar el retorn a l’activitat
econòmica d’autònoms i petites
i mitjanes empreses del municipi afectades per les mesures
establertes arran de la pandèmia de Covid-19. L’import total
de la convocatòria és de 8.000
euros, i es preveu una dotació
màxima individual de 3.000 per
empresa o autònom que acrediti el compliment dels requisits
establerts. La presentació de sol·
licituds serà del 19 de novembre
al 8 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
Se’n poden beneficiar els treballadors autònoms i les pimes
amb seu o centre de treball al

municipi de Jorba, el volum de
negoci dels quals no hagi superat els 500.000 euros. Els demandants de l’ajut també hauran de complir una d’aquestes
tres condicions: ser empreses o
treballadors autònoms que van
haver de suspendre l’activitat
econòmica arran del decret de
declaració de l’estat d’alarma del
14 de març; ser empreses o treballadors autònoms que van poder continuar l’activitat al març
però que les restriccions del
decret del govern espanyol van
provocar una reducció dràstica
i involuntària del volum de facturació del 50 per cent; o empreses o treballadors autònoms
que es trobin en qualsevol dels
dos casos anteriors i que hagin
iniciat l’activitat durant el 2020.

L’alcalde de Jorba, David Sánchez, considera que «en aquests
moments en què es demanen
esforços de tots per poder lluitar contra la pandèmia de la
Covid-19, també cal que les
administracions donin suport
a aquells a qui ha afectat, com
és el cas de les petites i mitjanes empreses o els treballadors
autònoms»: «amb aquests ajuts
volem contribuir a què el teixit
comercial i empresarial del municipi pugui mantenir la seva
activitat malgrat les dificultats
que hagin pogut passar els últims mesos»
Les persones interessades poden trobar les bases i la sol·licitud a la web de l’Ajuntament de
Jorba, www.jorba.cat

a Diputació de Barcelona ha finalitzat
l’estudi per analitzar
les necessitats de transport
públic per als municipis de
Castellolí, el Bruc i Collbató, amb l’objectiu de millorar les connexions d’aquests
municipis en l’eix Igualada
– Barcelona. Els tres municipis estudiats tenen unes
característiques
similars
amb un poblament dispers
i un elevat percentatge de
la població que viu en urbanitzacions o barris de baixa
densitat que va des del 80%
a Collbató, 42% al Bruc i
el 36% a Castellolí. L’estudi parteix que els centres
generadors de mobilitat es
situen majoritàriament als
nuclis urbans i que la població de les urbanitzacions i
els barris s’ha de desplaçar a
aquests nuclis per gaudir de
serveis i equipaments.
L’estudi constata que els tres
són municipis dormitori
amb taxes d’autocontenció
baixes, i que per tant bona
part de la població ha de dur
a terme un desplaçament
fora del municipi tant per
anar a treballar com per anar
als principals equipaments
com poden ser l’institut
d’ensenyament i al metge, ja
que aquests no estan situats
dins el mateix municipi fet
que obliga a desplaçar-se.
Pel que fa a la tipologia de la
població, les piràmides mostren uns estrats de població
jove superiors a la mitjana
catalana i que la població
menor de 14 anys té unes

Els tres municipis estudiats tenen unes característiques similars amb
un poblament dispers
necessitats de mobilitat que,
per si mateixos, no poden
resoldre.
D’acord amb aquesta situació, l’estudi desenvolupa 13
propostes per donar solució
a la necessitat de mobilitat
del conjunt de la població
dels tres municipis. Així,
entre les propostes hi ha la
necessitat de reforçar la línia Bruc–Collbató–Esparreguera–Martorell i el seu
perllongament fins l’estació
de Renfe de Castellbisbal,
la incorporació d’una parada amb zones d’aparcament
Park & Ride (P&R) per a
les línies e1 i e5 Barcelona
- Igualada i ampliació i millora del P&R de l’estació de
Castellbisbal, a més de l’augment del nombre de serveis
en sentit Barcelona des del
Bruc a més d’incorporar un
servei de transport a demanda per als tres municipis.
A més, també demana estudiar la viabilitat d’un servei
d’autobús nocturn, així com
estandaritzar els serveis i
les parades d’autobús, millorar la informació disponible en aquestes parades i
augmentar-ne la seguretat i
l’accessibilitat. Així mateix,
recomana un projecte de remodelació de l’A-2 que tingui en compte futures solucions per al transport públic
dels tres municipis per on
passa aquesta via.

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

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net www.frabel.net
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Tous celebra amb èxit els JxCat incorpora el PSC al govern
“actes confinats” de Festa municipal de Masquefa
Major
MASQUEFA / LA VEU

E

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

S

ant Martí de Tous ha celebrat aquest passat cap de
setmana, els dies 14 i 15
de novembre, els “actes confinats”, un conjunt d’activitats que
els veïns i veïnes del municipi
han pogut seguir pràcticament
sense moure’s de casa i que han
coincidit amb el cap de setmana
de Festa Major. Aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió 50Tous, organitzadora de la
Festa Major, i l’Ajuntament de
Tous, ha volgut mantenir l’esperit de Festa Major, malgrat
no s’hagi pogut celebrar per les
mesures de contenció de la covid-19.
Entre les sorpreses i activitats
destacades, el dissabte al matí va
sonar pels carrers de Tous el Ball
de Faixes, una de les tradicions
populars més arrelades al poble,
que enguany no s’ha pogut dur
a terme. Així mateix, mentre la
música del Ball de Faixes ressonava pel poble, la Comissió dels
50Tous va repartir prop de 130
pensaments silvestres entre els
majors de 70 anys.
Durant tot el cap de setmana
les activitats online van tenir
un paper destacat, l’activitat
“Cuines de tous” va esdevenir
un gran èxit: de la ma del grup
de teatre d’adults de Tous, dues

cuineres ben especials van repassar una recepta anomenada
“TOUS” i van cuinar un deliciós plat de conill; les “històries
de la iaia Elisa” convidava als
touencs a connectar-se al Canal
de Youtube de la historiadora
local Elisa Vidal, amb històries,
contes i llegendes per gaudir en
família; des del canal de Youtube de l’Ajuntament es podia
veure, a més, la pel·lícula “Un
any a Tous”, que explica la vida
de Tous de primavera a tardor.
A nivell virtual, des del perfil
d’Instagram de l’Ajuntament
de Tous s’ha reptat als veïns a
participar en el concurs “Coses
de Tous”, una espècie de Trivial
sobre el poble, amb prop de 400
participants, tot un èxit. Tant les
històries de l’Elisa, com la pel·lícula, així com les cuines de Tous
es poden trobar a la plataforma
de Youtube.
També amb un gran èxit de participació l’activitat “Dibuixos
del poble” un concurs de dibuix
per a tots els públics que proposava als participants dibuixar un racó de Tous. L’activitat,
coordinada per l’artista touenca
Núria Riba, ha comptat amb 23
participants d’entre 2 i 50 anys
d’edat. Els dibuixos han estat
penjats a les xarxes socials, on
per votació popular, s’han decidit les dues guanyadores.

ls grups municipals de
Junts per Masquefa i
PSC-CP han comparegut aquest dimecres 18 de
novembre en roda de premsa
per a presentar públicament el
nou pacte de govern que han
acordat ambdues formacions
per a la resta de mandat. En la
compareixença, celebrada a la
seu de Ràdio Masquefa, hi han
intervingut l’alcalde de Masquefa i cap de llista de Junts per
Masquefa, Xavier Boquete; i el
regidor i cap de llista del PSCCP, Daniel Gutiérrez.
L’alcalde Xavier Boquete ha posat en valor l’acord assolit i explica que «el futur de Masquefa
és el més important. Malgrat
les legítimes diferències ideològiques, ambdós grups posem
en valor i prioritzem els punts
en comú i de confluència per
avançar vers el futur del nostre
municipi i consolidar un únic
govern al capdavant de l’Ajuntament»; i afegeix que «tenim
projecte, il·lusió i ganes. Per
això, l’acció del nou govern passarà per la confiança, la cooperació i la col·laboració, per no
deixar ningú enrere en una situació tan complexa, i per donar
cobertura als col·lectius i persones més vulnerables. Volem un
govern fort, d’ampli consens, i
que assenti les bases del futur de
Masquefa».
En el seu torn, el regidor i cap
de llista del PSC-CP, Daniel
Gutiérrez, constata que «aquest
acord té un fort caràcter social. És un pacte per ajudar i per
transformar el nostre municipi. Ara més que mai necessitem responsabilitat i cohesió al
capdavant de les institucions»;
i avança que «Masquefa es tro-
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ba en un moment cabdal i la
situació actual demana responsabilitat i unitat, també a nivell
polític. És per això que el nou
pacte de govern neix amb la voluntat de sumar forces i esforços
per mirar amb certesa el futur i
garantir una sortida sòlida tant
per la població, com pel territori i la seva economia. Una sortida sostenible i capaç d’assumir
els reptes socials, econòmics i
ambientals del futur».
Objectius estratègics i operatius del nou equip de govern
El nou pacte de govern entre
Junts per Masquefa i el PSC-CP
estableix com a principals objectius estratègics per a l’actual
mandat reforçar la governança
política de Masquefa; sumar
les capacitats d’ambdues forces
polítiques; facilitar la connexió
amb altres institucions de Catalunya, de l’Estat i Europa; millorar els serveis que es presten a
la població; i contribuir a convertir Masquefa en un territori
sostenible.
Al mateix temps, a través
d’aquest acord el nou equip de
govern també es compromet a
donar resposta a la situació de
crisi econòmica i social provo-

Servei Tècnic Apple
Disposem d’un servei tècnic professional en
Reparacions i Actualitzacions d’equips Apple

cada per la pandèmia; millorar
els serveis i l’atenció als col·lectius més vulnerables; garantir la
cohesió social i l’apoderament
de la societat civil; projectar urbanísticament la Masquefa del
futur; millorar l’espai públic i el
seu manteniment; cercar vies
innovadores en la gestió dels
residus i buscar alternatives de
gestió a l’abocador de Can Mata;
assolir la consolidació financera
de l’Ajuntament per garantir els
serveis; combatre l’incivisme; i
promoure l’habitatge públic.
Així, una de les primeres línies
de treball que abordarà el nou
equip de govern serà l’aprovació
del nou pressupost municipal
per al 2021. Uns comptes que,
pendents de la seva aprovació
en el Ple municipal, és previst
que apostin per augmentar la
partida pressupostària dedicada
a acció social; ampliar la bonificació de l’Impost sobre Béns
Immobles; mantenir i millorar
l’accés a les beques d’estudi; i habilitar un fons de suport al teixit
comercial. A més, també es presentarà una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat per a
sol·licitar una partida d’un milió d’euros per a la construcció
d’un Centre de Dia a Masquefa.
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Capellades continua implementant els La Biblioteca El Safareig rep
enguany més subvencions
“Camins escolars”
CAPELLADES / LA VEU

E

ls camins escolars són
una estratègia educativa que facilita que
els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu
el camí d’anada i tornada de
casa a l’escola i als seus equipaments/espais més freqüentats.
Aquest projecte es va iniciar
ara ja fa més d’un any, amb
els consellers/es del Marquès
de la Pobla i la Mare del Diví
Pastor, iniciant una diagnosi
per saber quins eren els carrers i els espais més habituals
dels i les infants de Capellades. El disseny a l’asfalt és una
de moltes altres actuacions
per aconseguir fer dels carrers de Capellades espais segurs per a totes les edats.
Les accions han estat treballades conjuntament amb
Educació, Joventut, Urbanisme, Participació i la Policia
Local, donant els seus punts

de vista.
Aquests dies s’estan realitzant
les últimes actuacions de pintura als carrers en el marc dels
Camins segurs, que marcaran
d’una manera lúdica i divertida l’accés a les escoles dels
nens i nenes de Capellades.
Aquest és un projecte iniciat
ara ja fa més d’un any i que ha

acabat prenent forma gràcies
al treball empès des del Consell d’Infants.
Els camins segurs va ser una
de les propostes que es va
promoure durant tot el curs
passat i que tenia com a objectiu fer més segur el camí
cap a l’escola, tant del Marquès de la Pobla com de la
Mare del Diví Pastor.
Després de les pintures vials,
encara faltaran per senyalitzar degudament aquells
carrers que requeriran una
especial atenció per part dels
vehicles, tot indicant la preferència pels infants i les famílies que deixen els seus fills/es
a l’escola.
Aquest ha sigut un dels desplegaments que s’ha vist afectat per la pandèmia, així com
les reunions del Consell d’Infants, que encara no ha pogut
començar amb les seves reunions. Esperem que ben aviat
es pugui tornar a engegar la
seva activitat.

CAPELLADES / LA VEU

L

a Biblioteca El Safareig
ha obtingut aquest any
dues subvencions extres. Habitualment ja en rep
una de la Diputació de Barcelona i una altra de la Generalitat, però enguany els
dos organismes n’han atorgat
una més. Així la Generalitat
de Catalunya ha donat 2.600
euros extres i la Diputació de
Barcelona, 600 més.
Aquestes diners es destinen
a la compra de més novel·les
i materials infantils, que són
els més prestats a Capellades.
Tal i com explica la direc-

tora de la biblioteca, Marta
Camps, “a banda de comprar
més volum del material més
sol·licitat també hem aprofitat per engrandir el nostre
fons”.
Ara mateix la biblioteca ofereix el servei de préstec, atenent les sol·licituds que arriben per telèfon o per correu
electrònic. En aquest sentit la
directora explica com “tenim
molta demanda de novel·les
i materials per als més petits, tant amb contes com en
DVD. Estem força al dia amb
les novetats que han sortit i
això els nostres lectors ho valoren especialment”.

Inversions municipals al
Teatre La Lliga

El 25N a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l dimecres 25 de novembre tornarem per
denunciar la violència
masclista que enguany, malgrat l’epidèmia, no ha parat de
pujar.
A Capellades s’ha organitzat
un seguit de propostes per sensibilitzar tothom. Les restriccions imposades des del març
faran que hi hagi menys actes
i més propostes informatives.
La regidora d’Equitat, Adela
Morera, explica com “el 25N
és una de les dates més significatives de l’agenda feminista.
El confinament i la precarietat
laboral que estem vivint han
empitjorat les situacions de les
dones i criatures que viuen en
una llar on s’exerceix violència
masclista. Nosaltres no ens podem relaxar en una data com
aquesta i amb la Taula de Dones hem preparat accions de

sensibilització durant tota la
setmana”.
Coincidint amb aquesta efemèride s’estrenarà a les entrades
de la vila un cartells -que s’ubicaran sota el rètol que indica
CAPELLADES- on s’indica:
“Municipi contra les violències
masclistes”. L’objectiu d’aquesta
acció és sumar-se a la xarxa de
poblacions que han expressat
clarament el seu rebuig a la violència contra les dones.
Passejant pels carrers de la vila
també es podrà veure pels establiments un seguit de cartells
informatius que expliquen què
és un feminicidi i els diferents
tipus que hi ha. Aquest mot
s’ha generalitzat recentment
per expressar aquests assassinats.
La Taula de Dones també repartirà domassos liles i xapes,
el dissabte 21 de novembre al
matí –al carrer Major i la plaça Verdaguer- per tal que totes

les persones que vulguin a títol
particular se’ls puguin penjar
als balcons durant la propera
setmana. A cada domàs s’hi ha
estampat “Ni una menys. 25 N”
Encara com a accions de sensibilització a la façana del Museu s’hi penjarà una gran lona
amb el nombre de les dones
que fins avui han estat assassinades per violència masclista
aquest any 2020. Els seus noms
es recordaran durant tot el dia
a la pantalla de la Biblioteca El
Safareig.
Si les restriccions ho permeten
s’ha organitzat dos actes per al
darrer cap de setmana de novembre. El primer serà divendres, a les 8 del vespre al Teatre La Lliga, amb el concert de
l’Anna Andreu, “Els mals costums”. La segona actuació serà
el diumenge a la 1 del migdia
també al Teatre La Lliga, amb
el concert de la Núria Graham
presentant “Marjorie”.

CAPELLADES / LA VEU

P

roperament es començaran a implementar
un seguit de millores al
Teatre La Lliga.
El regidor de Cultura, Àngel
Soteras, explica com “els darrers anys hem estat invertint
de forma continuada per millorar la seguretat i la confortabilitat d’espectadors i companyies i per dotar el teatre de
les condicions que permetin
ampliar l’oferta cultural amb
una programació més àmplia i
diversa. Enguany, amb la Junta de l’entitat hem acordat prioritzar la instal·lació d’un nou
sistema motoritzat per al teló
de boca que substituirà l’antic
de contrapesos, fer un tancament de la Sala Petita que en

millori definitivament l’aïllament, dotar les llotges de noves cadires i instal·lar al Teatre
un projector d’alta definició i
una pantalla de gran format
que permetran que s’hi pugui
tornar a fer cinema.
A més d’aquestes inversions,
volem també accelerar alguns
arranjaments bàsics, com el de
la porta d’entrada, força malmesa.
Portem uns mesos difícils
per a l’activitat cultural i -tot
i que a Capellades no hi hem
renunciat en cap moment- és
evident que no hem fet tot el
que voldríem. Estem, però,
decidits a que la represa ens
agafi a punt i que quan la nostra gent pugui tornar a gaudir
de La Lliga la trobi en les millors condicions possibles ”.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Els vigilants municipals
de Calaf s’integren a la
Xarxa Rescat

CALAF / LA VEU

E

l passat 28 de setembre
el Ple de Calaf va aprovar el conveni amb el
Departament d’Interior de la
Generalitat per tal d’afavorir
les comunicacions dels vigilants municipals amb la Xarxa
Rescat.
Aquest dimarts, el Departament d’Interior ha fet l’entrega d’una terminal de la Xarxa
Rescat al cos de vigilants municipals. Es tracta d’una emissora de la xarxa que aplega els
cossos de seguretat i els ges-

tors d’infraestructures i emergències de Catalunya per coordinar-se amb més eficiència.
Així doncs, el terminal, que
anirà connectat directament
amb la sala dels Mossos d’Esquadra, permetrà comunicar
qualsevol incidència amb més
agilitat i també saber qualsevol comunicació per part del
cos policia i així actuar i donar
millor servei al municipi.
Després de l’entrega del terminal, els tres agents municipals
han rebut un curs de formació
per conèixer el funcionament
de l’emissora.
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Obres per a un aparcament provisional
de camions al polígon Les Garrigues
CALAF / LA VEU

A

quest mes de novembre han començat les
obres d’adequació per
realitzar un aparcament públic
provisional de camions dins
d’una parcel·la d’equipaments
del polígon Les Garrigues.
L’Ajuntament de Calaf n’és el
promotor i estan finançades al
100% per la Diputació de Barcelona, ja que es va demanar
i aconseguir una subvenció
dins el marc de les meses de
concertació del “Pla de Governs Locals 2016-2019”.
La parcel·la es troba al carrer
Isaac Newton del polígon Les
Garrigues, al costat del Parc
de Bombers, i té una superfície de 6.554 m2 i 1.076 m2 de
zona verda. L’objectiu és habilitar el terreny per donar servei d’aparcament de camions
de totes dimensions, especialment els tipus tràiler i porta
cotxes amb una capacitat per
a 32 vehicles pesants. Aquesta
mesura és provisional, a l’espera del desenvolupament del

planejament d’aquesta zona
(SUD-3 i SUN-7).
Els treballs que es realitzaran
inclouen l’extracció d’alguns
arbres afectats per l’entrada,
l’enderroc de la vorera i moviment de terres, la realització d’un paviment nou amb
formigó, la col·locació d’un
pas remuntable i variacions a
l’enllumenat públic mitjançant
una rasa i la instal·lació de 4
faroles noves.
Amb aquest servei provisio-

nal, es preveu també incentivar la utilització del polígon
de Les Garrigues i donar una
major accessibilitat al sector.
Les obres es van licitar per un
import de 48.336,22 euros (iva
inclòs). L’empresa adjudicatària va ser Mulé Calaf amb una
oferta per valor de 39.394,02
euros (iva inclòs) que és el cost
definitiu que tindrà el projecte. Es calcula que els treballs
tindran una durada de dos
mesos i mig.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS

ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS
2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

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

al mail: concurs@veuanoia.cat

i participa!
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Unes festes de Nadal diferents al Casal Millora de la seguretat
de Calaf
en el vial d’entrada al
matinals de Sant Esteve al Ca- nucli d’Aleny
CALAF / LA VEU

T

ot i les esperances que
l’evolució de la pandèmia de la covid-19 fos
més favorable a partir d’aquest
passat estiu, i els intents, la
imaginació i les ganes que els
responsables dels Pastorets i
els Pastorets Infantils hi han
posat durant els mesos d’estiu
i inicis de tardor, el Casal de
Calaf es veu obligat a desistir,
molt a contracor, en la seva
programació durant aquesta
temporada 2020 -2021.
Cal remarcar que la decisió
no s’ha pres per no poder
complir amb la normativa de
protecció i de distanciament
del públic assistent; cosa
que en altres espectacles que
s’han dut a terme a la Sala
Folch i Torres s’han assolit
sobradament. La causa principal és la impossibilitat de
poder desenvolupar els assajos i les funcions mantenint
les recomanacions sanitàries
entre els participants dels espectacles, que són més de 300

sal de Calaf, que aquest any
estarà dedicat als avis.

entre ambdós Pastorets.
El Patronat de la Fundació Casal de Calaf està molt
sensibilitzat, tant en el compliment de les mesures de
protecció contra la covid-19,
com en la necessitat de poder
oferir activitats culturals i espectacles de qualitat, per la
qual cosa, ha programat tres
activitats per aquestes Festes
de Nadal.
Sant Esteve, 26 de desembre
de 2020, a les 12:00 h.
23è Contacontes
No podem deixar passar l’any
sense el ja tradicional Contacontes que durant més de
20 anys ha acompanyat els

Cap d’any, 1 de gener de
2021, a les 19:00 h.
Poema de Nadal. De Josep
Maria de Segarra.
Interpretat per actrius i actors de L’ATC i música en directe del Trio Segarrenc, sota
la direcció d’Eloi Hernàndez i
Neus Quer.
Reis, 6 de gener de 2021, a
les 11:30 h.
Cinema familiar: Se armó el
Belén
Una magnífica pel.lícula d’animació on una colla
d’animalons es convertiran
en els veritables herois del
primer Nadal.
Totes les activitats es duran
a terme a la Sala Folch i Torres amb entrades numerades
i prèvia reserva on-line a:
https://entrades.casaldecalaf.
cat/ o una hora abans de cada
espectacle a les taquilles del
Casal.

CALONGE DE S. / LA VEU

R

ecentment s’ha dut a
terme la instal·lació
d’una barrera de seguretat en el vial d’entrada al
nucli d’Aleny de Calonge de
Segarra.
Aquesta barrera de seguretat,
homologada de nivell de seguretat N-2, és metàl·lica i recoberta de fusta per tal de ser
integrada paisatgísticament.
S’ha col·locat aquesta barrera

amb l’objectiu de millorar la
seguretat en el vial d’entrada
al poble d’Aleny ja que un
dels seus laterals presenta
un talús d’una alçada considerable. Amb aquesta actuació s’ha millorat significativament la seguretat en el
tram més conflictiu del vial.
L’actuació ha estat finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, amb
una subvenció concedida de
10.000 euros.

Se suspèn la Festa del Tió d’Argençola del 2020
ARGENÇOLA / LA VEU

D

es de fa uns mesos,
el coronavirus està
condicionant la vida
dels éssers humans arreu del
planeta.
I què passa amb els tions, us
preguntareu?, doncs, per sort
ells estan protegits de la covid
19. No té cap mena d’incidència en la seva tranquil·la i màgica vida. Ells no la pateixen,
però nosaltres sí ens veiem
afectats per aquesta crisi sani-

tària, i com la resta d’esdeveniments culturals d’arreu, ens
sentim obligats a suspendre
la Festa d’enguany.
La nostra principal activitat
consisteix a fer una sortida
massiva de persones al bosc,
per anar a buscar els tions
que passaran les festes de Nadal a les cases de les famílies,
i lògicament aquest es un risc
que no ens podem permetre.
Aquest any tot i que no podrà
ser, volem que sapigueu que
els tions ja volten com sem-

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

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

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

pre pels boscos de Clariana,
i també per tot el municipi
d’Argençola.
Hem de dir als més petits que
no us heu de preocupar, perquè els tions ja han previst
aquesta situació i ho tenen tot
planificat per arribar a casa
de tothom.
Per això us emplacem per a la
Festa del 2021.
Esperem poder celebrar en
condicions òptimes el 10è
Aniversari de la Festa del Tió
de Clariana.

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

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07
Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

publicitat@veuanoia.cat
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L’Igualada Rigat aconsegueix la
primera victòria a la pista del líder
HOQUEI PATINS / LA VEU

LLEIDA LLISTA 1
IGUALADA RIGAT 4

L

’Igualada Rigat va
aconseguir aquest
diumenge la primera victòria de la
temporada. Ho va fer derrotant al líder, el Lleida, amb
solvència en un partit molt
treballat on tots els arlequinats van jugar amb determinació i sacrifici conscients
de la transcendència dels
punts. Va ser una victòria
coral i fonamentada en una
actuació brillant de l’Elagi a
la porteria.
Els igualadins es van avançar amb un gol de Sergi Pla
en una diagonal, aprofitant
un bloqueig de Palau, que el
davanter osonenc va acabar
amb llançament de pala des
de fora de l’àrea. Amb el 0 a 1
es va arribar al descans.
Les segones parts sí que són
bones

I en aquest cas ni la paraula (descans) ni l’aturada van
estar maleïdes. A la segona
meitat els “rigats” van seguir
amb la mateixa intensitat
defensiva, fins al punt que
el 0 a 1 es va mantenir en
el marcador 12 minuts més,
fins que va arribar el 0 a 2 de
Bars.
És cert que tot podria haver canviat un minut abans
quan els àrbitres van ensenyar una blava inexistent
a Riba (el jove jugador del
planter va caure sol a terra
i no va arribar a tocar a cap
rival). L’ex-arlequinat Oriol Vives va enviar la bola al
pal. I un minut i 40 segons
després, amb l’IHC encara
jugant amb 3, va arribar una
altra blava, en aquest cas per
Oriol Vives, que Roger Bars
va transformar de tir directe.
De l’1 a 1 s’havia passat al 0 a
2. Segurament aquí va estar
la clau del partit.
Perquè tot i que els llistats
van reduir diferències amb
un penal de Tomàs, l’IHC

que no volia deixar escapar els
primers punts de la temporada i va sentenciar el partit amb
dues accions rapidíssimes.
Una de Palau, que va entrar
des de la lateral fins a la cuina, allà va intentar aixecar la
bola… aquesta va superar per
baix diversos rivals i Palau que
va seguir la jugada va caçar la
bola i al primer toc i a porteria
passada la va enviar a la xarxa.
El Lleida va tenir una altra
FD (Jepi) per intentar tornar
a entrar al partit, però va ser
el capità Ton Baliu, que tornava a l’equip després de la seva
absència contra el Reus, qui
va rubricar la victòria amb
una gran contra, en la que va
driblar a l’esquerra al porter
local, i quan ja el tenia assegut a terra, va aixecar la bola a
l’escaire. Un gran gol, celebrat
amb bogeria pels igualadins. I
ara a esperar el partit contra el
Vic. Per cert, ja se sap el calendari dels 3 partits pendents de
l’equip: 1 de desembre Calafell
a casa, 8 de desembre a Girona
i 23 a Caldes.

El mal arbitratge els
condemna a la derrota

Foto: Pere Santano

FUTBOL / PERE SANTANO

UE CASTELLDEFELS 3
CF IGUALADA 0

D

uel de solidesa a Els
Canyars. Es trobaven dos equips que
caracteritzen per fer-se forts
a l’àrea pròpia, que tan sols
havien perdut un partit en el
que portaven de temporada.
Un cara a cara, que històricament havia deixat moments
vibrants i emoció fins al darrer sospir de partit. Els blaus
volien refer-se de la derrota
davant el Terrassa, seguint la
tendència de la segona meitat
de la jornada anterior. Es preveia un enfrontament d’allò
més igualat, en que els petits
detalls marcarien la diferència.
El conjunt de Marc Cabestany no va iniciar el partit de
la millor manera i els locals
es van sentir còmodes durant
el primer quart d’hora. Quan
l’equip va començar a dominar el matx, va arribar el gerro d’aigua freda, jugada per
banda i xut que rebota en la
defensa igualadina i entra a la
porteria.
Tot i la situació, l’equip visitant
va seguir amb la mateixa dinàmica, arribant en constants
ocasions a la porteria de Romero. No es va ser prou precís
per empatar el marcador, però

l’equip se sentia bé. Al tram
final de la primera meitat van
succeir dues jugades que marcarien el duel. Primer un penal
no xiulat a l’àrea del Castelldefels, sobre Goran. I només dos
minuts més tard, expulsió de
Romans, en una sortida dubtosa. L’enfrontament es posava
molt coll amunt.
L’inici de la segona meitat va
ser esperançador, quan els
igualadins van disposar de
dues ocasions, sense poder
convertir. Però, al 57, en un
contracop local, els del Baix
Llobregat van fer el segon.
L’equip no es va rendir, però
res sortia de cara, i és que al
minut 66, Benito rebia una
segona groga de manera incomprensible i els blaus es
quedaven amb nou jugadors.
Un panorama totalment immerescut que condemnava als
anoiencs.
Els darrers minuts van ser una
lluita constant contra totes les
adversitats. Una constant batalla plena d’obstacles, que va
provocar el tercer gol local, al
minut 83. Derrota dura, no
per com va competir l’equip,
però sí pel resultat. Aquest cap
de setmana, el conjunt igualadí li toca descansar i tornarà
a competir el diumenge 29 de
novembre, a Les Comes, davant el San Cristóbal.

Recuperem la història
del Club Bàsquet Igualada!
Si tens carnets, samarretes, fotografies o altre material,
escriu-nos a cbi.llibre40@gmail.com o trucan’s al 649658966
www.clubbasquetigualada.cat
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El CF Igualada femení perd en un
partit sense control
FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 2
TERRASSA FC 3

I

gualada i Terrassa arribaven a la cinquena jornada
de lliga amb molt bones
sensacions de joc i resultat.
Tant les igualadines com les
terrassenques volien consolidar les seves dinàmiques
positives i es trobaven a Les
Comes per poder fer un salt
important a la classificació.
Tot i les intencions blaves,
l’inici de partit no va ser l’esperat. Duel sense control, on les
segones jugades sempre eren

guanyades per les visitants.
Les jugadores de Cubí es trobaven molt incomodes sobre
el terreny de joc i no podien
desenvolupar el seu estil.
Tot i les imprecisions, les
anoienques van tenir l’opció
d’avançar-se al marcador, i
Marina no ho va desaprofitar
per fer l’un a zero. S’arribava
al descans amb un triomf parcial, que no reflectia el vist al
camp.
A la represa, el panorama de
l’enfrontament va canviar radicalment. Domini blau, però
en dues jugades d’estratègia, el
Terrassa va capgirar el resultat, posant-se un a tres.

A partir d’aquell moment, es
va entrar en una situació on
cada jugada era un despropòsit, sense cap mena de sentit,
que va trasbalsar al conjunt
local. Al minut 90, les blaves
van retallar distàncies, mitjançant Blanco, i van tenir
l’opció d’empatar al temps
d’afegit, però una jugadora
terrassenca, ho va evitar sota
pals.
Derrota inesperada i estranya
en una segona part que no va
tenir cap dominador clar.
El cap de setmana vinent, el
conjunt igualadí viatja a terres
tarragonines, per enfrontar-se
al recent ascendit Riudoms.

“La Porta del Cel” versió
hivernal pel Marc Ollé
de la UECANOIA

CURSES DE MUNTANYA /
LA VEU

A

Foto: Marc Domingo

Tenim la clau
de casa teva!

ra fa uns dies en Marc
Ollé, del Club Excursionista UECANOIA, va completar la Porta del
Cel non-stop versió hivernal.
La Porta del Cel és un circuit que enllaça 4 refugis: el
de Certascan, Pinet, Vallferrera i el del càmping masia
Bordes de Graus. Passa pel
poble de Tavascan i fa un recorregut pel Parc Natural de
l’Alt Pirineu i el de l’Ariège, i
puja cims emblemàtics com
La Pica d’Estats, Verdaguer,
el Certescans o la Roca Cigalera. El desnivell acumulat
és de més de 6.000 metres

amb una distància de 65 kms.
En Marc va completar aquesta ruta en 17:41h iniciant-la a
Tavascan i en sentit antihorari (al revés del que s’acostuma
a fer a l’estiu).
Ara mateix està esperant resposta dels refugis i organitzadors de la prova d’etapes per
validar, ja que no hi ha registres oficials fets mai en mode
hivernal.
Aquesta gesta ha acabat
convertint-se en una prova
d’alpinisme de resistència i
coneixement de l’alta muntanya. Gran quantitat de neu,
temperatures gèlides, poques
hores de llum i sense avituallaments ni assistència. Una
autèntica animalada.

Castellbell i el Vilar Ref. 20.007 217.000€

Igualada Ref. 20.027 460.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.044 145.000€

Piera Ref. 20.052 255.000€

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
621 24 97 19
@cigimmboliaria
www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

El Zoom Festival mostra la creació audiovisual en
temps de pandèmia en un certamen virtual
La Secció Oficial compta amb la participació de 45 produccions audiovisuals que opten als Premis Zoom

Late Motiv, Lesbos i Lockdown, algunes de les produccions de la Secció Oficial.

AUDIOVISUAL / LA VEU

E

l Zoom Festival Internacional de Continguts
Audiovisuals de Catalunya celebra la seva 18a edició
amb un certamen virtual on
la creació audiovisual feta en
temps de pandèmia hi és molt
present. El festival de continguts audiovisuals ha seleccionat un total de 45 produccions
que participen en les diverses
categories de la Secció Oficial
(Ficció, Informatius, Entreteniment, Cultural i Divulgatiu, i
Esports), de les quals una desena –més del 20%– tracten sobre
el confinament per la covid-19
o algun aspecte relacionat amb
la pandèmia. El Zoom Festival
tindrà lloc del 24 al 29 de novembre i es podrà seguir a través de la plataforma ZoomLive,
dins la web zoomfestival.org.
Dimarts, inauguració
El festival s’inaugurarà el dimarts 24 de novembre a les 20h
al Cinema Ateneu d’Igualada,
en l’únic acte que es preveu celebrar de manera presencial, sempre que la situació sociosanitària ho permeti. El documental
inèdit de Barça Studios 100x100
Tito (2020), sobre el desaparegut entrenador blaugrana Tito

El dimarts 24 de novembre a les 20h tindrà lloc
l’acte inaugural amb la
preestrena mundial del
documental “100x100
Tito” de Barça Studio
Vilanova, és la producció escollida per donar el tret de sortida
al certamen. En l’acte inaugural
es farà, també, una presentació
del documental amb la participació de persones de l’entorn
més proper de Tito Vilanova,
com els entrenadors Jordi Roure i Aureli Altimira i amb la
presència del director de Barça
Studios, Paco Latorre, i de les
directores, guionistes i realitzadores del documental, Cristina
Collado i Marta Busquets.
Entre l’oferta de la Secció Oficial, la pandèmia de la Covid-19
és el teló de fons de diverses
creacions; la sèrie La Treintena (2020), el film neerlandès
Lockdown (2020), el programa
d’IB3 Nou normals (2020), el
documental italià Senza respiro
(2020) o el programa de TV3
30 minuts: Dins del coronavirus
(2020), en són només alguns
exemples.
Com és habitual, el festival recull a la Secció Oficial algunes

de les produccions més aclamades pel públic com el programa del canal #0 de Movistar+
Late Motiv (2016), dirigit per
Andreu Buenafuente, que participa a la categoria d’Entreteniment; o bé el programa NBA
al día (2019) del canal #Vamos,
a la categoria d’Esports. La televisió pública catalana, TV3,
també hi té algunes de les produccions estrella de la casa com
el programa d’actualitat Planta
Baixa (2019), dirigit per Ricard
Ustrell, el programa de cuina
Manduka (2019) del canal Súper3, o programes d’entreteniment com Tabús (2020) i El
Suplent (2019). No hi falten els
realities i talents del moment,
com Entre ovejas (2020) i Maestros de la costura (2020) que
emet RTVE. Aquestes produccions més conegudes del país
conviuen amb programes, documentals, sèries i pel·lícules
que arriben de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya,
Itàlia, Andorra, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú.
Fora dels continguts de la Secció Oficial, el Zoom Festival
programa virtualment tres estrenes especials: Los Espabilados
(2020), la nova sèrie d’Albert
Espinoza que es podrà veure
properament a Movistar+; The

Riders (2019), la nova aposta de
playZ en ficció juvenil; i finalment, el Zoom Festival estrena
a l’Estat el documental americà
Feels Good Man (2020). Tres
preestrenes al país que han estat aclamades per la crítica. Se
suma a tots aquests continguts
Moments (2019), la producció
de collita local -provinent de la
comarca de l’Anoia- que participa a la secció Zoom Km0.
El format virtual, manté també
la formació audiovisual amb
les ZoomClass, impartides per
professionals del sector audiovisual; l’aposta per la descoberta
del talent amb el Talent Campus
de Formats de Televisió; i el MeetZoom Pro, una trobada amb
la industria audiovisual, organitzada amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.
13 premis
En total, el Zoom Festival atorgarà 13 premis: un per cada
una de les cinc categories de la
Secció Oficial, a més del Premi
d’Honor, que enguany rep el
periodista Jordi Évole; el premi
Millor Youtuber, que es disputen per votació popular Dulceida i Adolescents.cat, i el premi
Millor Instagramer, al qual opten els músics Stay Homas (stay.
homas) i Iris Roig (irisroig). En

l’apartat de les produccions
audiovisuals online, enguany
es reconeix també el talent en
temps de confinament, amb
l’entrega del Premi Zoom a la
Millor Producció Audiovisual
del Confinament i el premi del
jurat del “Festival Confitats
en curt” d’Òmnium Cultural.
Així mateix, es farà entrega
del Premi DO Catalunya al
Millor Format de TV Català,
amb set formats finalistes que
es posen a votació popular. En
el marc de la gala de cloenda
del Zoom Festival, s’atorgaran
els premis del Jurat i del Públic
del VII Showcase de Pilots de
Ficció de Serielizados Fest.
Els premis de la 18a edició del
Zoom Festival es lliuraran en
la gala de cloenda que se celebrarà en format virtual el dia
28 de novembre a les 20h i que
es podrà seguir en directe a través de la plataforma ZoomLive, dins la web del festival, i
des de l’Instagram del Zoom
Festival. Una gala d’entrega de
premis conduïda per Candela
Figueras que enguany es proposa ser, també, un espai per
mostrar innovacions tecnològiques de primer nivell. La gala
es podrà veure en diferit per La
Xarxa de Televisions Locals i
Televisió de Catalunya.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es

38

| CULTURA

Divendres, 20 de novembre de 2020

Anna Cervera: “El format online ens permetrà mostrar solucions
tecnològiques que donen cobertura a esdeveniments virtuals”
AUDIOVISUAL /
CRISTINA ROMA

L

’Anna Cevera és la codirectora, juntament amb
el Jordi Comellas, del
Zoom Festival, el 18è Festival
Internacional de Continguts
Audiovisuals que des de dimarts 24 i fins el diumenge 29
de novembre es durà a terme.
El Zoom va néixer l’any 2003 a
Igualada amb l’objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva i atorgar reconeixement a
un gènere que, en un principi
poc valorat, ha aconseguit evolucionar fins el punt de diluir
la línia que separa el cinema
de la televisió. Va ser el primer
festival de l’estat espanyol que
va apostar pel cinema creat per
a la petita pantalla.
El festival, organitzat per l’Ateneu Igualadí, compta amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
i de l’associació de festivals i
mostres de cinema Catalunya
Film Festivals.
Enguany, a causa de la pandèmia de la covid-19 es viurà un
Festival diferent, en format
virtual, on la creació audiovisual feta en temps de pandèmia hi serà molt present.
Amb l’Anna Cervera n’hem
parlat.
Aquesta serà una edició del
Zoom diferent, atípica. Com
es presenta?
És una edició que és com si
fos la primera, amb el canvi de
format que s’ha hagut de fer
a causa de la pandèmia. Com
que la situació general ja ens
feia pensar que arribaríem al
novembre sense possibilitats
de fer-ho presencial, ens vam
plantejar el repte de fer-ho en
format online, considerant-ho
una oportunitat per mostrar
aquelles solucions tecnològiques que donen cobertura a
esdeveniments virtuals i que
també formen part de la indústria audiovisual. Tot això
ho hem aglutinat a la gala de
cloenda. Els continguts del
Festival es podran veure en
streaming a través de la nostra pàgina web, tret d’un documental que és una estrena,
Feels Good Man, que es podrà
veure per Filmin.
Si avui divendres s’acaba confirmant l’obertura dels cinemes
i els teatres, la nostra intenció

és dimarts fer l’acte d’obertura a l’Ateneu Cinema amb
la projecció del documental
100x100 Tito, amb l’aforament reduït que marquin les
autoritats sanitàries; així com
també ens agradarà poder fer
la projecció del guanyador de
la Secció Oficial, el diumenge
al vespre al Teatre de l’Ateneu,
com és habitual.
Intentem que la projecció
inaugural sigui sempre una
estrena i que siguin estrenes
d’aquí, i enguany hem optat per aquest documental
100x100 Tito que participa en
la categoria d’esports. Es tracta d’un documental inèdit de
Barça Studios i duran l’acte es
farà una presentació del documental amb la participació de
persones de l’entorn més proper de Tito Vilanova, com els
entrenadors Jordi Roure i Aureli Altimira.
On i com es poden adquirir
les entrades per a les projeccions?
Tot el que és online és gratuït i
a través de la nostra web. Amb
la plataforma ZoomLive que
és el nostre canal d’emissió, es
podran anar visionant els continguts amb un registre previ
que demana el sistema. Per a
les projeccions presencials, si
es poden fer, posarem les entrades a la venda a cost zero
però sí que s’han de reservar
les entrades pel tema de l’aforament.
Els Premis Zoom d’aquest
any són els mateixos que els
altres anys o hi ha variacions?

S’han mantingut tot els premis
de la Secció Oficial que dona
el Jurat, conservem el Premi
DO Catalunya a la Millor producció de televisió en català i
també continuem els premis
instagramer i youtuber, a més
del premi que vam crear durant el confinament, que és la
Millor Producció Audiovisual del Confinament. El premi
que enguany no donem és
l’Auguri Sita Murt.

tar+; The Riders, la nova aposta
de playZ, una plataforma digital de ficció juvenil; i l’estrena a
l’Estat el documental americà
Feels Good Man, que serà per
Filmin, tal com hem dit anteriorment. Aquest documental
ha tingut molt èxit perquè es
basa en un personatge de còmic que es va convertir en un
símbol de l’extrema dreta sense que el seu creador l’hagués
concebut així.

Durant el primer confinament, a la primavera, es va
obrir la secció “Millor producció audiovisual del confinament”. Ha tingut èxit la
proposta?
Sí, vam rebre unes 120 propostes de to tipus i de tot arreu i
el jurat ho ha tingut certament
complicat només triar-ne una
entre tantes.

Aquesta edició el Premi
d’Honor serà per a Jordi Évole.
El Jordi Évole sempre ha estat
un referent a la televisió i és
una garantia de qualitat.

A la secció oficial hi participen 45 produccions. Què en
podríem destacar?
Destacaríem sobretot la qualitat de les propostes presentades a totes les seccions.
Podrem veure, per exemple,
una ficció de la RAI que serà
estrena aquí, que és un biopic
de l’Alberto Sordi. Podrem
veure produccions estrangeres que reflecteixen l’impacte
de la pandèmia en altres països. També podrem veure en
obert, amb registre previ, un
capítol indèdit de la sèrie El
palmar de troya.
Destacaria les estrenes: Los
espabilados, la nova sèrie d’Albert Espinoza que es podrà
veure properament a Movis-

També es lliura el premi del
jurat del “Festival Confitats
en curt” d’Òmnium Cultural.
Sí, és una col·laboració amb
l’entitat, amb qui ja venim col·
laborant des de fa uns anys i
com que ells van crear aquest
premi també durant el confinament, vam veure interessant
incloure el lliurament d’aquest
guardó en el Festival.
Les Zoom Class continuem
fent-se?
Sí, i amb el propòsit que els
creadors dels programes puguin parlar a nivell professional de les seves creacions i
interactuar amb els alumnes
que assisteixin a les sessions. Estem rebent moltes
inscripcions a les classes
virtuals i ens fa la sensació
que aniran bé, perquè la
gent jove ja està acostumada
a fer classes virtuals.

Com serà la gala de cloenda
que se celebrarà el proper
dissabte 28?
Quan vam començar a plantejar-nos el festival d’enguany
també vam veure que la gala
de cloenda podria ser una
oportunitat per mostrar les
innovacions
tecnològiques
i les solucions que hi ha per
dur a terme actes virtuals. Les
empreses s’hi han sumat i tindrem una gala amb hologrames, amb realitat augmentada
i fins i tot un espai com de videojoc previ per als convidats
on podran accedir amb forma
d’avatar i interactuar entre ells
per suplir d’alguna manera la
falta de caliu presencial i a la
vegada passar una bona estona divertida. Tot plegat serà
una experiència novedosa.
Es podrà seguir en directe a
través de la plataforma ZoomLive, dins la web del festival, i des de l’Instagram del
Zoom Festival. Serà conduïda per Candela Figueras i es
podrà veure en diferit per La
Xarxa de Televisions Locals i
Televisió de Catalunya.
Creus que el format virtual
que s’ha fet necessari per a
l’edició d’aquest any perdurarà en les properes edicions?
Penso que aquest experiment
ens aportarà coses xules i a la
vegada l’espectador ha agafat
un hàbit de consum audiovisual diferent. Diria que algunes coses quedaran i ajudaran
a fer créixer els esdeveniments
en general. Per altra banda,
és bo recuperar tot el que ara
hem deixat de banda de la presencialitat i el contacte humà,
perquè són les emocions compartides les que donen sentit
a un festival, sigui quin sigui.
Però gràcies a les eines tecnològiques aquest any podem fer
el Zoom.
El fet que hagi augmentat
molt el consum dels continguts audiovisuals a través de
la televisió o altres dispositius entre el públic ha influït
en l’arribada de més material?
Ho hem notat especialment
en els vídeos que ens ha enviat del confinament, on la gent
s’ha espremut el cervell per ser
creatius i treure suc del que tenien a l’abast. Hi ha hagut un
gran augment de contingut
audiovisual a les xarxes, en
general.
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Diumenge, 25a gala de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada
L’acte serà virtual i emès pel canal Youtube de l’Ajuntament d’Igualada
CULTURA / LA VEU

A

quest diumenge, 22 de
novembre, a les 11.30
h, es retransmetrà pel
canal Youtube de l’Ajuntament
d’Igualada, https://www.youtube.com/user/ajuntamentIGUALADA, la 25a gala de
lliurament dels Premis Ciutat
d’Igualada, que aquest any se
celebrarà en un acte sense públic al Teatre Municipal l’Ateneu
en què es farà públic el veredicte
dels premis d’Art Digital Jaume
Graells, de Composició Musical Paquita Madriguera, de
Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol, de Disseny Gaspar
Camps, de Fotografia Procopi
Llucià, de Poesia Joan Llacuna,
de Recerca Dr. Joan Mercader i
el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada. Conduirà l’acte el periodista Jordi Còdol.
Premi d’Honor per a Joan Armengol
D’altra banda, el Premi d’Honor
Ciutat d’Igualada es donarà a
una persona amb una dilatada i destacada trajectòria en el
món del periodisme, el locutor
i periodista nascut a Igualada
Joan Armengol, de 86 anys, que
ha entrevistat a gairebé tots els
personatges destacats del segle
XX: Fidel Castro, Dalí, els Beatles, Pau Casals, Franco, i una
llarga llista que suma més de
50.000 entrevistes. Tot i no poder assistir a l’acte, Armengol hi
compartirà un document audiovisual de la seves vivències
professionals. El Premi d’Honor és un reconeixement a la
trajectòria d’aquelles persones
fortament vinculades al batec
cultural o de qualsevol dels àmbits socials, intel·lectuals o edu-

catius de la ciutat; un moment
perquè l’Ajuntament i la ciutat
els transmetin el seu agraïment.
Durant l’acte es farà també un
recordatori pòstum al desaparegut dissenyador gràfic “Saya”,
Lluís Velázquez Sayalero, que
ens va deixar a finals d’octubre, i
al gran actor i compositor Carlos Miguel Solà, traspassat l’any
passat.
La gala comptarà amb l’actuació
de la formació igualadina The
Curlies, que és un grup format
per tres noies: la Ilona (guitarra), la Jana (violoncel) i la Maria
(piano), que fusionen el so dels
instruments amb les harmonies
de les veus creant un estil de
“versions” acústiques.
Participació en els premis
Pel que fa a la participació, enguany hi ha hagut un total de
244 candidatures als premis,
una xifra que dobla la participació de l’any passat, si tenim
en compte que eren 109 candidatures, distribuïdes entre les
diferents convocatòries d’aquesta edició. Destaquen, com els

premis amb més participació,
el d’Art Digital Jaume Graells,
amb un 42% del total, amb
102 obres a concurs, seguit del
premi de Poesia Joan Llacuna,
que enguany representa el 32%
de les obres a concurs, amb un
total de 78 obres, una xifra que
gairebé dobla la de l’any anterior, una dada possiblement
atribuïble al confinament i a la
disposició de més temps per la
creació. El premi de Fotografia Procopi Llucià representa el
22% dels treballs.
Exposició sobre les obres presentades al Premi de Fotografia Procopi Llucià
En paral·lel al lliurament dels
premis, del 19 de novembre al
13 de desembre es presentarà
una exposició amb una selecció dels treballs presentats en la
modalitat de fotografia Procopi
Llucià. La mostra es podrà visitar a la Sala Municipal d’Exposicions, ubicada al carrer Garcia
Fossas, 2.
Els premis serveixen, també,
per recordar persones especi-

alment actives i reconegudes de
la ciutat. El premi d’art digital
porta el nom de Jaume Graells
Gabaldón, informàtic (Igualada 1969 – 1996), que va morir
prematurament i que sempre
va mostrar interès per la ciència i la tecnologia i, sobretot, pel
món naixent de la informàtica
d’usuari.
El premi de composició musical
porta el nom de Paquita Madriguera Rodon, pianista i compositora (Igualada 1900 - Montevideo 1965), que va començar a
tocar el piano als tres anys. Va
estudiar amb Enric Granados,
el mestre Marshall i Isidor Philipp. Es va casar amb el músic
Andrés Segovia.
El premi de fotografia porta el
nom de Procopi Llucià i Torreguitart, fotògraf (Igualada 1897
– 1961), un dels fundadors,
l’any 1930, de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Com a fotògraf-arxiver municipal va donar
un caire divulgador a l’Arxiu i
va ser autor de moltes de les fotografies de l’àmplia col·lecció.
El premi de compromís social
i cívic porta el nom de Josep
Còdol i Margarit, prevere i periodista (Igualada, 1916-1994).
La seva tasca social es va iniciar
amb l’allau migratòria dels anys
seixanta. De 1953 a 1988 va dirigir la revista VIDA..., publicació que va esdevenir la premsa
alternativa a l’oficial de la dictadura, factor important per a
la conservació i normalització
de la llengua catalana i canalitzador d’inquietuds socials del
moment.
El premi de disseny porta el
nom de Gaspar Camps i Junyent, il·lustrador i pintor
(Igualada
1874-Barcelona
1942), un dels artistes més im-

Joan Armengol, premi d’Honor

portants de l’època del Modernisme, període durant el qual va
realitzar obres d’un exuberant
decorativisme art nouveu.
El premi de poesia porta el nom
de Joan Llacuna i Carbonell,
poeta (Igualada 1905– Burzet,
França, 1974). De formació
autodidacta, va col·laborar de
molt jove a Virtus et Lavor, La
Revista, Ariel i el Butlletí dels
estudiants de l’Ateneu Igualadí.
Autor d’una obra breu, despullada i hermètica, que evoluciona i recrea la Igualada de la seva
infantesa.
I, finalment, el premi de recerca
porta el nom de Joan Mercader
i Riba, historiador (Igualada
1917 -1989), que fou deixeble
de Ferran Soldevila i de Jaume
Vicenç Vives. Es va doctorar en
història el 1946. Va organitzar
el Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (1947). Va exercir
com a professor a la Universitat
de Barcelona i va ser vicesecretari de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Per les seves recerques històriques, esdevingué
un dels millors especialistes del
segle XVIII català i sobre l’època napoleònica. Va fomentar
la creació del Museu de la Pell
i les recerques sobre la història
d’Igualada.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Foto històrica

L

a vida té cops amagats. El 16 d’octubre passat donàvem notícia de la mort de Paulina
Schumann, filla del famós pallasso Charlie Rive. Ho férem amb la foto de la sensacional
artista circense, rebent el “Cigró d’Or”, de l’Ateneu, de mans del que llavors era el President de
l’entitat, Antoni de Solà.
Poc ho podíem pensar. Qui ens ho havia de dir
que, un més després, ens deixaria aquest darrer.
En uns trenta dies, els dos protagonistes de la fotografia han retornat a la casa del Pare.
És, ara, ja una foto amb valor documental his-

tòric, que hem de guardar en el nostre arxiu,
amb especial record dels dos personatges.
Una artista de circ i un pagès, polític, han
passat a una nova vida, en poquíssim temps
de diferència. Quant la publicàrem, ella ja era
difunta, tot i que visqué prop d’un segle (el
proper febrer complia els 100 anys) però, ell
encara era viu. L’Antoni morí d’accident de
trànsit, als 64 anys, la matinada del dia 12
d’aquest mes.
Ara els dos s’hauran retrobat.
Reposin en pau!
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Mostra Internacional de
Films de Dones
CINEMA / LA VEU

L

a 28a Mostra Internacional de Films de Dones arriba a La Conca
d’Òdena amb el programa
itinerant “Conegudes (també)
a casa 2020”.
Aquest programa fa arribar
cada any les últimes pel·lícules
de les cineastes catalanes arreu del territori català amb en
projeccions online. Aquest any
aniran a tretze municipis i els
films que es podran veure són:
Les Perseides d’Annia Gabarro
i Alberto Dexeus, La innocència de Lucía Alemany, Lo que
dirán de Nila Núñez, Les resilients de Cristina Madrid, Ojos
negros de Marta Lallana i Ivet
Castelo i La hija de un ladrón
de Belén Funes.
Les sessions en línia seran:
- 21 de novembre, Lo que dirán
(2017) de Nila Núñez, Dues
adolescents, entre riures de
rebel·lia i amistat, parlen del

seu dia a dia i de les seves opcions vitals d’una manera totalment franca i esvalotada, fent
miques els prejudicis islamòfobs del seu voltant
- 28 de novembre, Ojos negros
(2019) de Marta Lallana, Ivet
Castelo.
Paula, una noia de 14 anys, ha
de passar l’estiu al poble d’Ojos
Negros, amb la seva tia i la seva
àvia a les quals gairebé coneix.
Allà descobreix les tensions familiars que es destapen arran
de la malaltia de la seva àvia.
- 5 de desembre, Les resilients
(2019) de Cristina Madrid,
Les resilients és un documental
que mostra, a través de quatre
bandes formades majoritàriament per dones, una part
de l’escena musical feminista
que està brotant en els darrers
temps a Catalunya i a Espanya.
Per a més informació i per inscriure’s a les sessions en línia:
https://www.mostrafilmsdones.cat.

Marina Freixas publica el nou single
“Déjalo” amb molta bona acollida
MÚSICA / LA VEU

E

l 6 de novembre, la
jove cantant igualadina Marina Freixas va
publicar el seu nou single
Déjalo a les xarxes socials
(instagram, spotify, youtube…) amb molt bona rebuda
del públic.
DÉJALO és una cançó amb
un estil totalment diferent
del que ha fet fins ara, la cantant tenia ganes de crear un
tema a l’estil lo-fi que es porta molt entre el públic jove,
està produït amb unes bases
de producció electròniques
que han gravat a l’estudi del
productor Jordi Rica d’Igualada. En aquesta cançó hi
col.labora a duet el cantant
Pol G. El missatge de la cançó explica que s’ha de deixar
anar tot allò tòxic que hi pot
haver en les relacions d’amor.
Marina Freixas ja fa uns cincs
anys que escriu i compon les

seves pròpies cançons en català, castellà i anglès. S’ha
format des de ben petita
amb dansa, teatre musical i
recentment al piano. Ha actuat durant tres anys seguits
com a solista al Certamen de
Música Jove de la Kaserna
d’Igualada. Va concursar al
càsting d’OT 2020, ha actuat
en diferents esdeveniments
com al MMVV, al 1r Festival
Naturveg d’Igualada, al 32è
Festival Anòlia, en diferents
sopars a la fresca de restaurants, cellers de vins com La
Vinyeta de l’Empordà, en
Festes Majors i actes solidaris.
Actualment combina la música amb el 2n Grau Universitari d’Arts Escèniques a
l’ERAM de Girona.
Podeu escoltar la nova cançó i seguir la seva trajectòria
musical a les diferents plataformes digitals.

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

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.
FESTA MAJOR DE L’ANY 1906.
ZONA OCUPADA I CORRESPONENT A LA HISTÒRICAMENT ANOMENADA
“PLAÇA DEL BLAT”, DAVANT L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT; TEMPS ABANS DE
L’ENDERROC D’AQUESTA ILLA DE CASES QUE OCUPAVA TOT EL RECINTE ACTUAL QUE CONEIXEM.
Recordeu que l’enderroc total de l’Illa de cases que hi havia a la zona centre de l’actual
plaça de l’Ajuntament, a partir de l’any 1910, va unificar en una sola plaça aquest nucli
urbà, que havia estat dividit entre la Plaça del Blat i la Plaça Nova!
També, fixeu-vos en les façanes d’alguns edificis que encara es conserven, les teulades,
els porxos i els terrats, en una fotografia d’autoria desconeguda, de primers del segle XX.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec de Carmel·la Planell
Lluís, 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.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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L’igualadí Arià Paco publica “Mentir
a les mosques”, Premi Novel·la
Valldaura - Memorial Pere Calders”
LLIBRES / LA VEU

A

questa setmana ha
sortit a la llum el
llibre Mentir a les
mosques, del jove igualadí
Arià Paco Abenoza. La novel·la ha estat guardonada
amb el XXVI Premi de Novel·la Valldaura – Memorial Pere Calders, dotat amb
3.000 euros. El guardó, resolt al maig, encara no ha
pogut ser entregat degut a
les múltiples cancel·lacions
per la pandèmia, i es preveu
que properament es faci un
acte d’entrega de premis en
format audiovisual. L’edita el
Servei de Publicacions de la
UAB.
La novel·la, en paraules del
seu autor, és una exploració
ètica dels incentius polítics
per la mentida i el seu xoc
amb la consciència.
L’autor, de 27 anys, l’ha escrita en part durant la seva
estada a Arizona, on està realitzant un doctorat en Filosofia Política. Moltes de les
problemàtiques que tracta la

novel·la, com ara les perversions de l’electoralisme i els
seus efectes en el comportament, són resultat d’aquesta
investigació.
L’Amir, un dels refugiats als
qui l’extrema dreta amenaça
d’expulsar, descobreix el cadàver de la Magda, companya
de classe, en el pitjor lloc possible: el barri dels refugiats.
Falten dos dies per a les eleccios i la notícia pot determinar el resultat electoral.
Mentir a les mosques tren-

ca amb l’esquema tradicional del gènere policíac, en
el qual tota la problemàtica
moral és generalment deixada de banda per centrar-se
en la resolució d’un misteri.
Així, la novel·la, narrada a
través de diverses veus, se
centra en el tràngol moral
d’aquells que troben el cadàver.
El jurat del XXVI Premi de
Novel·la Valldaura – Memorial Pere Calders estava format per Roser Blázquez Gómez, Michel Bourret, Jordi
Jordana, Josep Maria Riera
i Anna Ballbona, aquesta última guanyadora del Premi
Anagrama de Novel·la 2020.
El llibre es pot trobar a les
llibreries habituals i comprar online en format paper
i electrònic. Està prevista
una presentació del llibre el
15 de desembre a la Biblioteca
d’Igualada, si la situació pandèmica ho permet.
Actualment, Arià Paco ha tornat a Igualada, on continua el
doctorat a distància i on treballa en una nova novel·la.

L’alegria i l’optimisme: primer taller
virtual de biblioteràpia de la Biblioteca
LLIBRES / LA VEU

E

l dilluns 23 de novembre la Biblioteca Central d’Igualada enceta
un cicle de tallers gratuïts de
biblioteràpia i prescripció literària amb l’objectiu d’entendre i analitzar diversos temes
de la psicologia a través dels
llibres, partint de la base que
la literatura i la prescripció
literària ens poden ajudar en
aquests temps d’incertesa.
Aquest primer taller serà sobre l’alegria i l’optimisme,
tindrà lloc a les 7 de la tarda i
serà virtual, a través de Google Meet.
La resta de tallers és previst
que es puguin dur a terme ja
de manera presencial i serviran per parlar d’altres temàtiques com la fortalesa i
la resiliència, la incertesa, la
pèrdua i el dol o l’autoestima.
Les places són limitades i cal
fer la inscripció prèvia a la Biblioteca: per telèfon (93 804
90 77) o per correu electrònic

(b.igualada.c@diba.cat). Les
persones interessades es poden apuntar a una o diverses
sessions.
Els tallers de biblioteràpia
aniran a càrrec de Laura Garcia, impulsora de Booklife,
una iniciativa pionera que
s’està duent a terme amb èxit
a d’altres biblioteques catalanes: «escollim tres obres de
ficció que ens serveixen per
aprofundir sobre temes que es
donen en diferents moments i
situacions de la nostra vida, i

també per acompanyar-nos
a través d’històries amb les
quals sentir-nos identificats»,
comenta. Els títols escollits
provenen de la literatura universal de tots els temps, però
també d’històries més contemporànies i actuals, tant
traduccions d’obres estrangeres, com obres de la literatura catalana i castellana. Cada
taller inclou una mostra de
totes tres literatures, en diversos gèneres, des de novel·les a
poesia o contes.
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AUGA: Els refugiats
durant la Guerra civil
CULTURA / LA VEU

C

om tenim costum, cada
any presentem un Treball de Recerca de Batxillerat realitzat per un alumne de la comarca. En aquesta
ocasió serà l’Adrian Vazquez
qui presentarà “Els refugiats de
la Guerra Civil a la Pobla de
Claramunt. Serà dilluns, pel
Canal Taronja, com és habitual
darrerament.
“Sovint sentim parlar de la
Guerra Civil, no obstant això, és
molt difícil creure, per a les joves generacions, que molta gent
va haver d’abandonar la llar i
buscar ajuda en terra desconeguda, sent etiquetats amb la
paraula refugiats. Sí. No fa gai-

re temps, els nostres pares, avis,
besavis es trobaven en la mateixa situació que els milers de
persones que darrerament apareixen de manera constant als
mitjans de comunicació, tractant de començar una nova vida
amb pau i tranquil·litat. Jo mateix, quan la meva professora,
la Marta, va parlar-me per primera vegada dels refugiats, no
vaig poder creure que els més
joves no n’haguéssim sentit a
parlar. Va ser en aquest moment
quan vaig decidir que volia endinsar-me en aquest període,
investigant l’acollida d’aquesta
gent que, fugint del conflicte
nacional, va trobar el més semblant a una llar en molts pobles
del territori català.”
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

La recuperació de ”El Fort de Sant Magí”: un agosarat
projecte arquitectònic per al nostre patrimoni

T

ot encetant les Jornades Europees del Patrimoni,
el passat 10 d’octubre, el Dr. Pere Pascual, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i
membre del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada,
va fer una presentació històrica d’aquest recinte a una
respectable nombre de visitants, en una visita subjecta a
les exigències de la Covid-19. Aquest acte inaugural i les
posteriors visites (guiades per David Martínez, del Departament de Cultura de l’Ajuntament) han donat i seguiran donant resposta a una iniciativa compartida pel
Centre d’Estudis Comarcals, el Departament de Cultura
de l’Ajuntament i el Museu de la Pell, especialment en
la línia de donar a conèixer aquest nou tresor del patrimoni igualadí. Tot plegat, emperò, en cap cas no pot
passar per alt qui ha estat la veritable impulsora de la recuperació d’aquest guardat recinte del nostre patrimoni,
l’arquitecta igualadina, Laura Marcè Termes.
En aquest sentit, a l’hora de documentar fefaentment
tot el recorregut d’aquest agosarat projecte, transcric
lletra per lletra les paraules de Marcè: “Jo, vaig entrar,
per primera vegada, en aquest lloc a l’any 2003, amb
motiu d’un encàrrec d’Aigua de Rigat que proposava
una Modificació Puntual del planejament urbà amb
la finalitat d’incloure la Torre i el Fortí dins del Pla especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg d’Igualada;
els dos elements que, en aquell moment, no hi estaven
contemplats. Seguidament, no vaig escatimar de fer una
exhaustiva recerca històrica d’aquest indret; una descoberta de la Torre i el Fortí, que em va entusiasmar enormement. El següent pas havia de ser la meva implicació
en el futur projecte de rehabilitació”.
Efectivament, a títol professional, la participació activa
d’aquesta arquitecta va començar uns anys després, a
l’any 2008, quan per encàrrec de l’Ajuntament d’Igualada va confeccionar un projecte de restauració de la Tor-

CARMEL·LA
PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

re de les Aigües (dipòsit d’estètica modernista, de l’any
1928, de planta octogonal i d’una extraordinària esveltesa) i els espais annexos de l’històric Fort de Sant Magí
(de l’any 1837), amb el propòsit de recuperar l’esmentada torre per a la ciutat tot fent accessible el seu interior
i el seu espectacular mirador; endemés d’incloure-hi
unes instal·lacions destinades a les telecomunicacions.
Posteriorment, havia de passar un temps fins que el seu
programa d’actuació no es pogués fer realitat; i, va ser a
l’any 2018, quan l’Ajuntament va encarregar la restauració del Fort de Sant Magí, un pas de la Primera fase d’intervenció en aquest espai en qüestió. Les obres es van
realitzar al decurs del 2019, sota la direcció de Marcè. l,
seguidament es va fer la intervenció sobre el terreny del
voltant del Fortí i de la Torre; una actuació paisatgística de la qual Marcè n’és codirectora, seguint les pautes
de l’arquitecte paisatgista Albert Bestard. El resultat és
el que es pot observar: un magnífic aparador del nostre patrimoni regalat a la ciutat. De més a més, Marcè
també ha intervingut en un nou projecte que ara per ara
encara no ha vist la seva execució i és, en concret, el que
contempla obrir un ampli accés a l’entorn de la Torre de
l’Aigua i del Fort, a partir de l’enderroc d’un edifici de
planta baixa situat al costat de les escales mecàniques del
carrer de Sant Magí, una entrada en un replà de l’escala
de vianants que constituirà una fantàstica obertura al
pla d’aquest recinte.
Aquest projecte de rehabilitació, doncs, tan minuciosament pautat a nivell arquitectònic, des del passat 2018,
s’ha dut a terme en dues fases d’execució: una primera,
basada en la recuperació i consolidació del Fort, subvencionada per la Diputació de Barcelona; i, una segona, consistent en l’acomodació de l’entorn enjardinat i
urbà del Fort de Sant Magí per a obrir-lo a la ciutat; si
bé es deixa en perspectiva la fase d’adequació definitiva

per a l’accés públic als
gràcils finestrals (de
llinda escalonada) de
la Torre de l’Aigua.
Per a aquesta ocasió,
les Jornades Europees del Patrimoni han
permès descobrir un
indret prou insòlit i
desconegut, el Fort
de Sant Magí; un vell
fortí militar, quasi
ocult al bell mig de la
ciutat, atesa l’expansió
urbanística del segle
XX sobre el barri del
Poble Sec; on hi està
emplaçat i hi ocupa
-després d’un llarg
oblit- aquella localització privilegiada i
estratègica per a la qual va ser construït. El fort és, doncs,
una estructura genuïna, erigida amb les pedres del què
havia estat l’antiga capella de Sant Magí (d’aquest mateix terreny), destinat a ser una fortificació guardiana i
defensiva en temps de la Primera Guerra Carlista (1833
i 1840), en un context en què aquesta construcció pertanyia a la demarcació municipal d’Òdena i servia per a
protegir la vila igualadina i els seus voltants de les actuacions militars de l’exèrcit carlista. Es tracta d’una obra
de l’arquitectura popular –de tipologia militar- aixecada a l’any 1837, i localitzada al mateix punt de l’antigament anomenat Pla de Sant Magí; un destí, als nostres
dies accessible des del carrer de Carme Verdaguer i des
d’un passatge del carrer de la Salut, de la ciutat i protegit,
com a element patrimonial i d’interès local. Una mirada
atenta a l’esmentada fortificació aixecada sobre un terreny d’uns 1.400 m2, ens presenta, des d’un punt de vista
arquitectònic, una estructura militar quadrangular amb
dues plantes superiors; dependències que fan observables alguns elements inherents a la seva funcionalitat,
com les obertures o espitlleres (rectangulars) del mur,
de totxo i pedra, que permetien vigilar o disparar -des
del seu interior- des del cantó nord d’Igualada, en situació de conflicte bèl·lic. De retruc, val a dir que el Fort de
Sant Magí va ser una fortificació aixecada gairebé simultàniament a la torre o Fortí del Pi, de la Muntanya del Pi,
a Santa Margarida de Montbui.
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1992 l’Anoia al s.XX

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

Jordi Aymamí esdevé alcalde per a una moció de censura
i Igualada fa el ridícul en el pas de la flama olímpica
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1992 va ser l’any
de les Olimpíades de
Barcelona, d’excel·lent
record per a tots els catalans.
Mesos abans, la flama dels Jocs
Olímpics va passar per tot Catalunya. També per Igualada...
si bé a la capital de l’Anoia el
seu pas va ser motiu de mofa
per un sonadíssim ridícul.
La Veu de l’Anoia publicava el
2017, en complir-se 25 anys
d’aquell episodi, el text següent:
“La Vanguardia, edició del 20
de juny de 1992. Pàgina 20.
“La anécdota de la jornada se
produjo, sin embargo, en Igualada. Centenares de personas
esperaban el paso de la llama
en la carretera que cruza esta
población. La caravana pasó en
cambio por una variante que
atraviesa un polígono industrial. Media ciudad se quedó,
atónita, sin ver el fuego olímpico. El Ayuntamiento lo calificó
como “un desaire Igualada” y
el director del recorrido, Antoni Rossich, lo atribuyó a un
malentendido. Por la noche la
llama olímpica regresó en una
lámpara de seguridad a Igualada donde se hizo un recorrido urbano de tres kilómetros
mientras la caravana original
seguía su camino previsto por
Ordal. Durante unos 20 minutos pues, hubo dos llamas olímpicas recorriendo Cataluña”.
La situació va ser tan surrealista que, en aquell moment,
es va considerar “el ridícul
més important de la història
d’Igualada”. De fet, se’n van fer
ressò, alguns en to de burla,
molts mitjans de comunicació
de tot el país.
En l’edició del divendres 19 de
juny de La Veu, el dia en què
passava la flama olímpica dels
Jocs de Barcelona per la ciutat,
aquest setmanari publicava
amb tot detalls els horaris de
pas. La flama havia de passar
a les 9 del matí, per davant del
llavors concessionari de Seat
Mastermòvil -firma col·laboradora dels Jocs-, a l’antiga
NII, avui Avinguda Catalunya, en direcció a Castellolí,
el Bruc i Montserrat. Anunciàvem també el nom d’alguns
dels rellevistes igualadins: el

veterà atleta Manuel Canals,
o els jugadors de l’IHC Jordi
Guillén i David Gabaldón…
A l’hora prevista, l’antiga NII
estava plena a vessar de milers
d’igualadins esperant el pas
de la torxa. Els Gegants de la
Ciutat, els Grallers… Però la
torxa no va passar. Millor dit,
va fer-ho pel carrer Alemanya
de les Comes, dins del polígon
industrial, uns metres més enllà, per estupefacció de tots els
presents i ridícul monumental
de la ciutat i de les seves autoritats.
Un jove Jordi Aymamí, havia
accedit a l’alcaldia cinc mesos
abans amb una polèmica moció de censura a Ramon Tomàs, però no hi era aquell dia,
es trobava de viatge a França.
Qui es va empassar tots els
gripaus va ser Xavier Badia, el
número 2 del govern municipal.
Alguns privilegiats van poder
veure el pas de la flama perquè
una furgoneta de la Policia
Nacional havia avisat amb un
altaveu del canvi de recorregut, però el cert és que, un cop
al carrer Alemanya, la mateixa
furgoneta passava convidant a
la gent a marxar cap a l’antiga NII… Un descontrol total,
vaja. Corredisses amunt i avall
pels camps pelats on avui creix
la gespa del camp de vol… En
aquestes que la comitiva, venint d’Òdena, arriba on avui
hi ha la gasolinera de Petromiralles i, sobtadament… mitja
volta. Cap al carrer Alemanya,
Can Busqué, la Masia i més
enllà. I, davant del Canaletas,
tothom amb un pam de nas.
Passat el tràngol, i enmig de
molt nerviosisme, Xavier Badia se les va empescar per
parlar amb el COOB -el comitè organitzador dels Jocs
de Barceona- per fer tornar
la flama a Igualada. I ho va
aconseguir. La versió oficial
del què havia passat va ser un
“malentès” entre l’Ajuntament
i l’organització. El cert és que
aquell mateix divendres 19 de
juny, a 2/4 de 10 del vespre, la
flama olímpica, que “oficialment” corria aquella hora pel
Port de l’Ordal, al Penedès,
apareixia “oficiosament” a l’estació d’autobusos d’Igualada.
L’Ajuntament va triar sis atle-

La comitiva, esperant la flama olímpica... en el lloc equivocat. Foto: Arxiu La Veu.

tes per dur a terme els relleus
per dins de la ciutat: Xavier
Brunet, Bernat Planas, Regina
Gabarró, Maria Urgell, Mònica Diago i Chelo Alvaro van
tenir l’honor de portar la torxa, posant així punt i final a un
dels episodis més ridículs que
s’han viscut mai a Igualada.
Moció de censura
El 7 de gener de 1992 l’alcalde
Ramon Tomàs i Riba (de CiU)
va perdre l’alcaldia d’Igualada, set mesos després d’haver
guanyat les eleccions, per una
moció de censura. Era la primera vegada que es produïa a
la ciutat una situació així, i va
ser motiu, és clar, d’un ampli
debat social. A més, Igualada tenia un govern d’esquerres per primera vegada des
d’abans de la Guerra Civil,
format pel PSC, ERC i IC.
La Revista “Vida”, vinculada al
bisbat de Vic, publicava que el
ple municipal “causà una gran
expectació, tant a Igualada
com a la resta de Catalunya,
donat el caire important de la
capital de l’Anoia i el simbolisme emblemàtic que, fins ara,
ha tingut la coalició de CiU.
Un nombrós públic i molts
mitjans informatius, emplenaren el saló de sessions de gom
a gom, fent-lo totalment insuficient.
Durant dues hores varen ferse els parlaments a favor i en
contra de la proposta, amb les
consegüents rèpliques i contrarèpliques, dintre d’un ambient tens, però civilitzat i de-

mocràtic digne de ressaltar-se.
Intervingueren el fins ara alcalde, Ramon Tomàs; el candidat a l’alcaldia, Jordi Aymamí;
el portaveu d’IC, Xavier Badia,
que parlà en nom dels proposants de la moció; Xavier Fabregat, representant d’ERC, i
Ramon Mir, com a portaveu
de Convergència.
Uns i altres argumentaren
les postures i actuacions que
justificaven o negaven la necessitat de fer la moció. Va
seguir-se el reglament d’Ordenació municipal i s’aclarí
que, en l’actual legislatura, j a
no pot fer-se cap altra moció,
segons estipula la llei del 14 de
març de 1991.
Posats a la votació, ho feren
primer els regidors convergents; seguiren els socialistes
i els republicans i, finalment,

els d’Iniciativa. El darrer en
emetre el vot fou Ramon Tomàs. Fet el recompte de vots,
11 donaven un SÍ a la moció
i 10 NO.
Tot seguit, Ramon Tomàs
manifestà el seu agraïment a
tots els membres de CiU i a
l’oposició. Manifestà que, des
de l’oposició, farien una tasca correcta i digna de seguir
servint la ciutat. Donà una
encaixada de mans als altres
caps de formació política i,
seguidament, prengué jurament del càrrec el nou alcalde.
Jordi Aymamí va prometre
fidelitat a la fórmula d’acceptació del càrrec i rebé del propi Ramon Tomàs la medalla
i la vara, pròpia de l’alcaldia,
entre aplaudiments de bona
part dels assistents”.
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Take away
Menú de dilluns a divendres
Dissabtes i diumenges
Plats combinats i tapes

MENÚ DIARI PER EMPORTAR

Sant Agustí, 22
08700 Igualada (BCN)
Tel. 93 105 62 54

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

Plats
per
emportar

per encàrrec
de dijous a diumenge

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

RESTAURANT SCORPIA
Carretera N-II, Km 559,1 · 08711 Òdena
TELF / 93 806 05 55
scorpia@restaurantscorpia.cat

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

GUIA DE RESTAURANTS

Menú diari
Encàrrec i domicili

--

ET PORTEM EL KUBB A CASA
Menú de dilluns a divendres 16€
Menú cap de setmana 25€

qualitat i delicadesa
de sempre.

Consulta la nostra web:
www.kubbdeliris.cat . Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

Take away
EL JARDÍ A CASA!
Quan?
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

publicitat@veuanoia.cat

@restaurantVinnari
El restaurant Vinnari ofereix
dinars i sopars
per emportar i take away
HORARI:
De dimarts a diumenges

PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

PASSATEMPS |
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
HORITZONTALS: 1. Que es poden encabir, com programes Zip o balins en escopetes
plenes d’aire / 2. Tan radical que pot causar oxalosi. Converteixo l’obrer en un passatger / 3.
El mínim del mínim. Tot el que sobre el paper t’oferim. 45 abraçant en Vidal / 4. Reclamaré
que d’alguna manera regeixi. Sexe a la sala presidencial / 5. Estudi acadèmic sobre el desgavell de les ties. Malaltia nerviosa per culpa de no tenir pits / 6. Principi d’embòlia. Poc clars,
com programes de Ràdio 3. Cap de cony! / 7. Hi suques el xiclet i fa una picor sideral. Del
furor que ens surt d’allí / 8. Cursa ciclista pensada amb rigor. La part de Letònia tolerada
pels ianquis / 9. Graó sense vibració. Són coses d’ases / 10. Mescla explosiva per propulsar
un coet. Grava per ferrocarril feta a base de tabals / 11. Avançament del rescat. Envigoreix
la dona amb els béns de la torera. Primera medalla / 12. Pensar sobre com publicar-me
jo mateix. Quan el pare n’esnifa es descontrola / 13. Ni a monògam arriba. Flor terminal:
darrera seu, res més.
VERTICALS: 1. Entre elles es fan tot de citacions sobre planetes. Gràcies al company de
llitera no he quedat magre / 2. Boxa sense limitacions. Segons com es marceix cal aixafar,
esmicolar. En plena vega / 3. Aril de l’arbre de la nou moscada, que altera els amics. Preparada per gaudir d’una vetllada de discoteca / 4. Especialista en trasvàs literari (d’altri).
Fèrtil, sense ser del tot òptim / 5. Balli el vals del planeta. Mosso d’hostal, l’assassí del bruixot / 6. Una mica d’imaginació. Dignes de ser llaurats. Llapis de color per iniciar-se en la
dactilografia / 7. Tan petit i ja quants quartos que té... Hàbitat fluvial on hi creixen locals
i botigues de moda / 8. Són dins les piles. Renillar, ainar. Al cap de poc / 9. Quan li fas un
petó t’obsequia amb una escombrada facial. Moro que va conèixer en Llull / 10. El gavatx.
Gallaret, badabadoc, pipiripip. No falten a dinar ni a sopar / 11. Determina la forma de
l’aigua. No hi ha manera de fer-lo sense sopar / 12. Gentil i disponible en el tracte amb les
instàncies. El tir excepcional.

Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
Nivell mitjà

Nivell alt
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Descompte d’un 50% per a entrar al
Museu Episcopal de Vic
ESGLÉSIA / LA VEU

C

onscients de la complexitat de la situació
creada per la pandèmia, el Museu Episcopal de
Vic (MEV) ofereix un descompte del 50% en el preu de
l’entrada. L’objectiu d’aquesta
rebaixa és facilitar la visita i el
coneixement de la col·lecció
permanent del museu en un
context on molts equipaments
culturals han hagut de tancar
a causa de les restriccions de
mobilitat fixades per frenar
el Covid-19. La reducció del
preu d’entrada a la meitat serà
vigent fins al 31 de desembre.
La rebaixa a la meitat del preu

de l’entrada mira d’incentivar
la visita en un moment de gran
complexitat social, en què l’art
i el coneixement poden servir
com a gaudi i com una interpel·lació al visitant. També vol
ser un estímul perquè la gent
de Vic i dels seus voltants
coneguin o redescobreixin el
museu, una referència en l’art
medieval europeu.
Recursos per a una visita segura
Seguint les directrius de la
Generalitat, els museus es
mantenen oberts com a equipament cultural essencial
amb el 33% de la seva capacitat.
Des de la declaració de la

pandèmia, el MEV ha fet una
important aposta per la cultura segura establint un protocol d’higiene i seguretat.
Més enllà de l’ús obligatori
de gel hidroalcohòlic, de la
mascareta o de mantenir la
distància de seguretat, s’han
pres altres mesures, com la
potenciació d’un recorregut
unidireccional, l’ús dels telèfons mòbils dels usuaris com
a guia de visita presentant recorreguts, informació de les
obres..., desinfecció davant
l’usuari de les tauletes que es
posen a la seva disposició o
nous sistemes de control per
a garantir una correcta ventilació de les diferents sales

El personal de la Fundació privada de l’Escola Ateneu Igualadí volem expressar el nostre
condol per la recent pèrdua de l’expresident de l’Entitat i de la Fundació Antoni de Solà
Pereta el dijous 11 de novembre del 2020.
A l’Escola ens vam sentir molt acompanyats i recolzats per ell al llarg dels anys que vam
compartir. Persona propera, positiva i amable. Sempre disposat a ajudar i a escoltar les
bones idees, sabia encoratjar i valorar la feina ben feta i les persones.
El nostre condol més sincer a la família, a la seva esposa Angelina, als seus fills i, en especial, a la Carla, exalumna de la nostra Escola.
GRÀCIES PER TANT ANTONI, DESCANSA EN PAU.

La Parròquia de la Sagrada Família s’adapta a les
normes del PROCICAT
ESGLÉSIA / LA VEU

A

mb motiu de les noves restriccions establertes pel Pla territorial de protecció civil de
Catalunya, que limiten a 100
persones els participants en
actes de culte, la Parròquia de
la Sagrada Família d’Igualada
ha fixat, provisionalment un
nou horari de missa.
Dissabtes i vigílies, a les
20,00h.

Diumenges i festius, a les
9,30h, a les 12,00h, a les
13,00h i a les 20,00h.
Es prega intentar deixar per
la gent més gran i amb limitacions la missa del dissabte
i la de les 12h, i que la resta
de la feligresia es distribueixi
en les altres eucaristies. L’entrada per la missa dominical
es farà, únicament, pel carrer
Pierola. Quan se sobrepassi el
nombre de cent persones es
restringirà l’entrada.

Al meu amic Jesús Varela

É

s difícil dir adeu a un
home com en Jesús.
Els que vam tenir la
sort de conèixer-lo tant a la
feina com a fora, ja vam veure la seva qualitat com a persona.
No cal parlar del seu currículum molt ampli: Vives Vidal, La Seda, Santa Eulàlia i
un llarg etcètera.
Un home treballador, formal,
dialogant, educat, honest, noble, amic dels seus amics....en
definitiva, una gran persona.
Cal esmentar que es va jubilar i no va parar de treballar, a
més a més va fer un llibre on
relatava totes les seves experiències.

També va ser un “bon vivant”
en el sentit més honest possible. Era coneixedor de la
bona taula i un bon degustador de vins....
Convé ressaltar que conversar amb ell era tot un plaer ja
que tenia moltes vivències i
coneixements a compartir.
Estimada família de Jesús
Varela, sou molt afortunats
d’haver tingut tan com a marit, com a pare i com a avi...
Un home tan excel·lent com
en Jesús.
Amic Jesús, ets un exemple a
seguir.
Enric Sánchez Urdangarin

SANTORAL
Novembre

20: Octavi i Adventor; Benigne; Silva.
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.
22: Cecília; Filemó i Àpia.
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia.
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Fermina; Flora i Maria.
25: Caterina; Erasme; Gonçal
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio; Sirici,

18è Aniversari

Isabel Romeu i Solé
Que morí el dia 14 de novembre del 2002.
Es prega una oració per la seva ànima

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
Igualada, novembre de 2020

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

GUIA DE SALUT |
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 20:

CASAS V.

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

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

ORTOPÈDIA CASES

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres
de 9h aDISSABTE
14h i de 15h21:
a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

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

Rbla. Sant Isidre 11
A. Mestre
Montaner,
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
Tel
93 737 17 1722:

PILAR
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ROSA VALLÈS

EDUARD DARBRA
Psicòleg

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Psicòleg col. num 19.677

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

psicologa
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Soledat, 119

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

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

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 23:

PAGÈS
Pau Muntadas, 58
DIMARTS 24:

LA CREU

P. de la Creu, 7
DIMECRES 25:

MR SINGLA
Pujadas, 47

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili, ortopèdia tècnica i esportiva,
llits articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

DIJOUS 26:

JUVÉ

Més endavant també
modificarem la imatge
• oftalmologia general i infantil
•
optometrista
i entrenaments
visuals
però de moment
hauríeu
de canviar:
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).

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

DIVENDRES 27:

CASAS V.

Soledat, 119

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - IGUALADA
20,97€ per
21,26€

34,12€ per 34,60€

Av. Montserrat, 27

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Vicenç Jiménez Valle /

Espai patrocinat per:

Propietari de Cal Vicenç
Divendres, 20 de novembre de 2020

“Estem molt agraïts amb els
clients, tothom s’ha conscienciat
amb el producte de proximitat”
Em dic Vicenç Jiménez Valle i vaig nèixer a Igualada fa 49 anys. Estic casat i tinc
tres fills.
Porto tota la vida vivint a Santa Margarida de Montbui, on des de l’any 1993, la
meva dona Imma i jo, portem el negoci familiar.

Q

uin tipus de productes fabriqueu a Cal Vicenç?
Què hi podem comprar?

Fabriquem productes làctics artesans. Hi podeu
trobar: mató, formatge fresc, iogurts, pastís de formatge
i flams de diferents sabors, com ara mató, cafè, torró, ou,
vainilla i cacau.
Us encarregueu de l’elaboració i també de la distribució?
Sí, elaborem i també distribuïm tots els nostres productes.
Quantes persones sou a l’empresa? Com us repartiu les
tasques?
Som tres, la meva dona, la meva filla i jo i ho fem tot entre
tots tres.
Com va començar el negoci? Per què vau decidir fer làctics?
El meu pare ja distribuïa productes alimentaris, entre ells
el mató. I després, vam decidir també començar a elaborar-los.

ductes.
La llet i els productes que feu servir són de granges vostres? És producte tot provinent de l’Anoia?
No tenim granges pròpies. Però sempre hem buscat treballar amb la màxima qualitat i amb productes de proximitat. Per això, la matèria primera l’agafem actualment a
Abrera.
Quin és el vostre producte estrella, aquell que més demanda té?
Estem contents perquè tots els productes agraden molt,
però podríem destacar el mató, el pastís de formatge i els
flams, especialment el de mató, el de cafè i el de torró.
Per un sopar amb amics, què els portaríeu de la vostra
empresa?
Per un sopar amb amics, portaríem un bon mató amb mel
i un assortit de tots els nostres flams, i així que cadascú
gaudeixi el seu sabor preferit.

amb els clients, ja que tothom s’ha conscienciat molt amb
el producte de proximitat. Que de fet, és on poden trobar
els nostres productes.
Quines expectatives de futur teniu a l’empresa?
Continuar treballant amb el carinyo que ho fem i estar
sempre al costat del petit comerç.
On concentreu les vostres vendes? A Catalunya o també
veneu a la resta d’Espanya i estranger?
Som uns elaboradors petits i les nostres vendes són totes
a territori català.
Moltes vegades es parla dels formatges francesos com
a referència. El nivell dels formatges catalans, actualment, quin és?
Cada vegada hi ha més cultura del formatge al nostre país
i per això, cada cop podem trobar més elaboradors amb
més qualitat i diversitat d’aquest producte.

I un sopar amb la parella?

Hi ha algun producte que encara no feu però que us
agradaria començar a produir?

Cap dels vostres productes porta gluten? Ho feu així des
de l’inici? És una cosa que us diferencia?

Per un sopar amb la parella, triaríem, un pastís de formatge amb gerds.

Sempre apareixen idees noves, però de moment estem
centrats en què la gent conegui tot el que actualment fem.

Sí, cap dels nostres productes porta gluten. Des de l’inici
és així. I això és quelcom que diferencia als nostres pro-

Us ha afectat molt la crisi del coronavirus?
Una mica, com a tothom. Tot i això, estem molt agraïts

		Marc Vergés Albareda @marcverges8

Dos avis asseguts en un banc de Montbui comentaven que, quan eren joves, ‘el senyorito’ anava al cortijo a passejar en cavall. La resta del
temps estava assegut en un sofà del Círculo Mercantil de la ‘calle Sierpes’, on hi havia gent com ell, que hi anaven per beure un fino i ‘fer
negocis’. Mentre, ells malvivíem amb els animals i el poc que els donaven (que per ‘l’amo’ encara era massa). Se n’anaren perquè allò no
era vida. Reien, quan ací es quedaren a casa al cobrar la primera setmanada. Ja en tenien per a ‘tot el mes’. “L’empresari ens va ensenyar
a treballar cada dia, mentre sortia corrent buscant feina”. Deien que ‘treballant molt’, s’havien fet una casa i acabaren establint-se pel seu
compte. Un explicava que “vaig muntar el meu negoci, d’on ha viscut tota la família”. Saben de l’esforç i de ser iguals als altres. Ara s’esgarrifen quan senten predicar que s’ha de viure del camp. “La terra té amos i se’n necessita molta per viure’n. No crec que ‘els catalans’
ens deixem entabanar pels nous ‘senyoritos’, resignant-nos a perdre la llibertat que dona poder buscar, trobar i viure de la nostra feina”.

@cal.vicens

Telèfon de contacte:
608 446 236

