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Prop de dos mil igualadins
participen en un cribratge massiu
Empitjoren les dades de covid-19 a
Igualada, amb la transmissió “R” en
1,23, i un índex de rebrot de 315

Alba Vergés i Marc Castells fan
una crida “a la responsabilitat de
tothom” durant aquestes festes

Aquella
època
de l’any
La Cabanya,
projecte de
promoció del
sector artesanal
Pàgina 24

Demà obre la
Fira de Nadal
a Igualada
Cua, ahir dijous al matí, per fer-se la prova ràpida d’antígens a l’Antic Escorxador d’Igualada.

Igualada | Tel. 93 805 13 46

Pàgina 11

Piera | Tel. 93 776 07 02

Vilanova del Camí | Tel. 93 806 22 29

Pàgina 8
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L’EDITORIAL

L

Mal panorama

es xifres de l’evolució econòmica de l’Anoia
que ens arriben de l’any passat no són gens
bones. A punt de tancar l’exercici del pitjor
any del segle amb diferència, s’ha fet públic
l’Anuari Econòmic Comarcal corresponent al 2019,
que cada any presenta el BBVA, i que es considera un
referent indiscutible en l’àmbit econòmic per comprovar el “termòmetre”
de cada comarca, en base
al seu Valor Afegit Brut
(VAB), quelcom similar
al més conegut Producte
Interior Brut (PIB) d’un
territori. Doncs, si bé
l’Anoia registra un creixement positiu, i millor
que d’altres comarques
veïnes com el Bages, dista molt de ser l’habitual
a Catalunya. És més, la
nostra comarca té un creixement just la meitat menor del que mostra el país de mitjana.
Els analistes també observen una davallada en el pes
del sector industrial, que ha perdut un 22% des de
l’inici de la crisi del 2008, i, segons apunten, encara
estem molt lluny del volum de contractacions laborals que hi havia llavors.

No podem estar contents. Tampoc dels cants de sirena que sentim, de tant en tant, per boca d’alguns
representants polítics. I, evidentment, aquest Anuari és una excel·lent eina per mostrar a tots aquells
que llencen per terra, una i altra vegada, totes les accions encaminades a aconseguir més sòl industrial.
L’Anoia necessita ajuda. De debò, amb fets i no només paraules o promeses. Necessita també més unitat d’acció,
i sobretot, més sentit
comú. És una obvietat
que les dades d’aquest
2020, quan arribin,
situaran encara pitjor l’escenari econòmic comarcal. Són
faves comptades. Caldrà doncs, estar molt
amatents.
Si volem evitar que el nostre territori s’acabi convertint en una comarca-dormitori, potser caldria estar-se de ser menys pretensiosos en triar què volem,
i no perdre ni un minut més en assegurar millor el
futur dels qui volen viure i treballar a l’Anoia. Una
opció que, certament, caldria tenir en compte.

L’Anoia necessita ajuda. De debò,
amb fets i no només paraules o
promeses. Necessita també més
unitat d’acció, i sobretot, més
sentit comú.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de
la Comunidad de Madrid, ha dit
en la seva visita a Barcelona que
“L’harmonització és un debat fals
que el que pretén és apujar impostos a Madrid” i ha desafiat el Govern català “Si volen harmonitzar,
que els presidents catalans abaixin
impostos, Madrid és un paradís,
però de llibertat.” Per acabar dient
que “serem el pitjor malson dels
que volen robar als madrilenys
per pagar les corrupteles de l’independentisme.”
Alberto Núñez Feijóo, president
de la Xunta, s’ha posicionat dient
que “Estic convençut que no hi ha
cap president autonòmic del PP,
ni del PSOE, que cregui que ERC

ens ha de dir com hem d’ordenar
els nostres tributs propis o cedits,
però l’harmonització fiscal no és
dolenta i establir quines són les
taxes, tributs o impostos propis
o cedits on es poden buscar possibilitats d’establir forquilles de
màxims i mínims perquè les comunitats es puguin moure.” Però
parlant de l’impost de patrimoni
va dir “no m’he de seure amb
ningú per abaixar-lo”

túnel. La covid ha accelerat transformacions que venien d’abans i
ens ha empès a entendre, dramàticament, que vulnerables i interdependents som com a societat i
que important és que ens cuidem
els uns als altres.”

Antoni Castellà, candidat de Demòcrates i diputat al Parlament,
ha dit que “La centralitat independentista és la via unilateral”.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, reitera la petició “a veïns i
veïnes a recolzar el comerç de proximitat per fomentar la cohesió
social a Barcelona. Compreu a les
llibreries i botigues de barri abans
que fer-ho a Amazon i altres grans
plataformes.”

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de Madrid, ha
declarat que “un senyors que diuen que tornaran a fer el mateix
estan molt bé a la presó, com els
etarres. Si pensen tornar a delinquir, com el violador que diu que
tornarà a violar, no poden sortir
en llibertat.”
Miquel Iceta, primer secretari
dels socialistes, ha dit que “després d’una dècada perduda, el 14
F és el més semblant al final del

Josep Maria Argimon, gerent de
Salut de la Generalitat, ha dit que
“si el govern tingués diners, la desescalada s’ajornaria”

El viceconseller de Medi Ambient de
Melilla, Francisco Vizcaíno Sánchez, del PSOE, s’ha vist obligat a
dimitir després autoconcedir-se una
subvenció de 5.500 euros per comprar-se un cotxe elèctric tot i que fa
tot just dos dies, es negava a dimitir
en argumentar que era un “error” i
que havia sol·licitat l’ajuda “per desconeixement i per ignorància”.
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El mal
periodisme
Hi ha qui es dedica a espiar, i no fa falta
que l’espia pertanyi al món policial tot
i que, de manera directa o indirecta, la
majoria dels espies en formen part. Ens
trobem també amb espies que es dediquen a vendre informació obtinguda de
manera il·legal a periodistes sense escrúpols. I a partir d’aquí podem deduir que,
en aquest mercat, hi ha mals periodistes
que en la seva tasca professional estan
disposats a utilitzar aquesta informació i,
també, a fer xantatges particulars a canvi
d’alguna contrapartida. I tot i que aquesta mala praxi ha existit sempre, sembla
que ara és més habitual que abans. Segur
que tots tenim al cap personatges coneguts i mitjans de comunicació que sovintegen aquestes clavegueres.
A partir d’aquesta realitat sorgeix el debat ètic. Per una banda, ens trobem que
l’obligació d’un periodista és publicar tot
allò que passa i, especialment, tot allò
que alguns no volen que es faci públic.
Però les fronteres ètiques del món policial i de determinats perfils de periodista tot sovint no estan ben delimitades.
Deixarem, però, de banda la primera
baula de la cadena, per òbvia, és a dir, els
personatges que ens espien il·legalment i
després treuen al mercat els fruits de les
seves malifetes. La seva actuació és mereixedora de tots els retrets socials, i seria
molt d’agrair que en casos evidents de
males pràctiques delictives la judicatura
també hi digués la seva.
Centrem-nos, doncs, en els compradors del material informatiu obtingut
de manera il·legal. Estic pensant en els
individus que, amb carnet de periodista
o sense, estan disposats a prescindir de
qualsevol norma ètica en el desenvolupament de la seva tasca professional.
Són persones socialment menyspreables,
i seria desitjable que ningú consumís el
seu producte. Si tothom fos conscient
que també forma part del delicte consumir productes obtinguts mitjançant la
via de la delinqüència, el problema potser deixaria d’existir.
Però tal com estan les coses tot indica
que això no passarà. Així, alguns periodistes seguiran comprant informació
obtinguda de manera delictiva, i alguns
ciutadans seguiran consumint el producte final, segurament sense ni tan
sols fer-se el plantejament ètic d’estar
col·laborant en un delicte. Alguns policies corruptes seguiran actuant com fins
ara, i alguns jutges i fiscals, coneixedors
d’aquestes males pràctiques, faran com si
sentissin ploure. La combinació de tots
aquests factors és força decebedora, però
cal ser-ne conscients i no subestimar un
problema que ens afecta a tots.
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JOSEP M. ROMERO

La tribuna

Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

V

ivim un moment de canvis vertiginosos i d’una crisi intensa, profunda, de conseqüències socials dramàtiques. Les desigualtats creixents
continuen sent factor destacat erosionador de la
cohesió social i la democràcia. En aquest context, convoquem el 3r congrés de les CCOO del
Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf que
tindrà lloc el proper 15 d’abril a Vilafranca del
Penedès. Som plenament conscients de les dificultats socials i econòmiques presents i futures,
però posem en marxa el nostre marc democràtic intern amb la voluntat de generar un espai de
reflexió, debat i elecció que ens permeti marcar i
projectar les nostres posicions.
La transició ecològica és una gran oportunitat
per generar llocs de treball de qualitat, la nostra aposta és la potenciar polítiques industrials
potents per enfortir l’actual composició del teixit productiu i alhora diversificar-ho en sectors
d’alt valor afegit. La indústria ha de ser el tractor que permeti la reactivació econòmica. Ens
hem d’exigir millorar el sector terciari, serveis
de qualitat i un turisme equilibrat, connectat al
patrimoni, a la cultura, a la història i al paisatge.
Dimensionar l’economia de cures i el seu potencial generador d’ocupació, per posar la vida
al centre i dignificar unes condicions de treball
marcades per la manca de reconeixement social
i la precarietat extrema. Aprofitar i desenvolupar millor les energies renovables, reaprofitar
recursos, nous models de formació professional
arrelats a la transició digital i un aprenentatge
al llarg de la vida en un món del treball en canvi permanent. Impulsar la mobilitat sostenible,
plans de desplaçament d’empreses, modernitzar els nostres polígons d’activitat econòmica,
promoure l’accés de transport públic i exigir les

#L’enquesta
de la setmana

L’Anoia de futur amb treball
digne, sostenibilitat i igualtat
infraestructures llargament compromeses que
han de ser les aliades amb un desenvolupament
socioeconòmic i territorial sostenible, harmònic i inclusiu a l’Anoia.
La nostra voluntat, com a sindicat majoritari i
sociopolític, és influir i participar dels governs
dels grans canvis socials, teixir aliances i cercar
noves formes d’organització, relació i representació social més enllà del lloc de treball. Hem
de millorar l’estabilitat en l’ocupació, i posar el
focus en les altíssimes taxes d’atur de la Conca d’Òdena, especialment fent plans específics
adreçats a dones, joves, aturats de llarga durada. Hem de garantir espais de protecció per a
tota la complexitat del treball i la vida; recuperar equilibris en les relacions laborals, enfortir
la negociació col·lectiva i sumar correlació de
forces per derogar la reforma laboral. Adreçar
la nostra acció sindical a aquells sectors més
perifèrics i vulnerables del món del treball, que
pateixen en primera persona la lluita contra la
precarietat, la pobresa laboral i l’exclusió. Empènyer aquesta potent onada violeta per conquerir
una societat i un món del treball igualitari, lliure
de bretxes salarials i violències masclistes. Enfortir una democràcia econòmica on participin
els treballadors i treballadores en la presa de
decisions a l’empresa. Reforçar els serveis públics i dimensionar el raquític estat del benestar,
especialment en salut, educació, dependència,
protecció i cures.
I tot plegat, amb el diàleg social, gran protagonista dels anys vinents. CCOO estem implicats
activament als diferents espais existents - Consell Comarcal, Aliança per la Conca, Pacte Estratègic de l’Anoia o d’altres espais de caràcter
local oberts – li volem donar utilitat a l’eina de
la concertació, per consolidar l’Anoia com un

Què et sembla la moció de censura que s’ha
presentat a Piera?

Bé 64,6%

3

Malament 35,4%

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

territori competitiu, dinàmic, amb sectors de
futur, generadors d’ocupació de qualitat i condicions dignes. Serà fonamental que administracions, agents socials i econòmics i el conjunt de
forces polítiques cooperem, cerquem projectes
que puguin mobilitzar recursos consensuats
i ho puguem traduir en polítiques de mirada
llarga i pressupostos efectius, que incrementin
ingressos, augmentin despesa, protecció social
i permetin fer algunes inversions estratègiques
pel futur immediat.
CCOO som la primera força sindical de l’Anoia,
tenim més de 219 delegats i delegades i una afiliació estable que supera les 1300 persones i una
posició financera solvent i estable provinent de
la nostra afiliació i dels serveis associats que
prestem. Venim de lluny i continuem afrontant
grans reptes. Entre ells, rellevar de forma ordenada la persona que fins ara ha estat la veu del
sindicat al territori, l’Alfonsa Santisteban que ha
exercit amb rigor i de forma molt satisfactòria
la coordinació els últims anys. Però la nostra
és una organtizació col·lectiva, que segur sabrà
seguir sent un referent del món del treball amb
capacitat d’interpretar, defensar i transformar
en nous drets les necessitats de la classe treballadora al territori.
Que el treball, la lluita climàtica i el feminisme ens permetin provocar canvis, per dignificar tots els treballs i totes les vides. El nostre
horitzó és conviure en una Anoia plural, diversa, amb ocupació i cohesió social reforçada que no perdi de vista les necessitats dels
sectors més febles de la nostra societat. Un futur, en definitiva, on els reptes, il·lusions i els
anhels de la classe treballadora esdevinguin
referència i permetin un model de societat
amb treball digne, sostenibilitat i igualtat.

Cada setmana tenim
una enquesta:

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
NO TANQUEU LA BIBLIOTECA DE CALAF!
Plataforma Salvem la Biblioteca
de Calaf
Us fem saber que, si no hi fem alguna
cosa, l’Ajuntament de Calaf ha comunicat que a finals d’any, deixarà de fer-se
càrrec de la Biblioteca pública.
La Biblioteca, situada a la planta baixa
de l’Institut Alexandre de Riquer, ha
estat oferint el seu servei ininterrompudament durant els darrers 25 anys, després que el 1997 la Caixa de Pensions
va tancar l’antiga biblioteca del carrer
de Sant Jaume. En aquell moment, a petició de l’Ajuntament, i de comú acord,
el fons de la biblioteca es va traslladar
a l’Institut. La idea, segons consta en el
conveni que es va signar l’any 1997, era
mantenir obert el servei de biblioteca,
de manera transitòria, fins que no estigués enllestit el projecte d’una nova
Biblioteca municipal, amb edifici i entitat pròpia. Aquell projecte, 25 anys més
tard, encara està en fase embrionària.
Durant més de 23 anys, la Biblioteca de
Calaf ha estat oferint 20 hores setmanals d’atenció al públic en horari de tarda. La gestió diària ha anat a càrrec de
l’Institut (amb la col·laboració de l’AMPA) i es finançava amb aportacions
anuals de l’Ajuntament de Calaf i també
de tots els ajuntaments de la rodalia. Tot
plegat ajudava a mantenir el cost de la
bibliotecària, encara que d’una manera
molt precària. De la resta de despeses
(llibres, subscripcions, equipament tecnològic, neteja, calefacció etc.) se n’ha
fet càrrec l’Institut, perquè des d’un bon
inici ha considerat que aquesta fórmula de funcionament suposa un benefici
per a tota la comunitat, no només per
als estudiants. És evident que disposar
d’una bona biblioteca a prop aporta un
plus de qualitat al centre educatiu i a la
vegada dona servei a tota la població.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

La de Calaf és l’única biblioteca pública en 30 km a la rodona. És un espai polivalent, accessible, cèntric, molt
digne, que permet la lectura de llibres i
premsa escrita, la recerca i les consultes,
accés a internet, suport a l’estudi, arxiu
de publicacions de temàtica local, servei d’impressió, catàleg online, lloc de
trobada, d’acollida, de socialització i
d’integració, servei de préstec, club de
lectura, espai d’exposicions, xerrades,
debats i presentacions de llibres, equipament audiovisual, cinefòrums, etc.
A partir del juliol de 2019, la gestió la
fa directament l’Ajuntament, amb nous
horaris i nou funcionament, amb un
conveni amb l’Institut, que continuava
aportant l’espai, el fons bibliogràfic, recursos informàtics i despeses generals.
Passats 18 mesos, l’Ajuntament de Calaf decideix tancar la biblioteca, sense
cap raó de pes que ho justifiqui i sense
garanties de continuïtat, més enllà de
l’anunci que no es pot anomenar biblioteca municipal.
Equipar, organitzar, catalogar, mantenir
actualitzada i donar servei durant 25
anys a una biblioteca, encara que sigui
modesta, ha suposat molts esforços,
molta inversió de recursos i d’hores de
treball. Tancar-la, abandonar-la i renunciar a donar el servei és una decisió
equivocada, potser irreparable, poc respectuosa amb els usuaris i les persones
que hi han treballat i per la trajectòria
que l’avala.
Des de la Plataforma Salvem la Biblioteca de Calaf, no comprenem com
l’Ajuntament es pot desentendre d’un
servei de primera necessitat com és una
(l’única) Biblioteca pública del poble.
Cal que la població tingui coneixement
d’aquesta barbaritat (tancar una biblioteca, avui, és una barbaritat!), que expressi la seva opinió, faci saber la seva
voluntat i es faci escoltar la seva veu, per
tal que els responsables municipals en
siguin conscients, hi reflexionin i sigui

possible evitar aquest tancament.
Demanem que no es tanqui l’actual
Biblioteca fins que la nova no estigui a
punt.

LA PREPOTÈNCIA DEL
GOVERN MUNICIPAL
DE LA POBLA DE
CLARAMUNT
Grup Municipal Avancem per la
Pobla-Junts
Després de la nota de premsa del govern
municipal de la Pobla de Claramunt, format per Participa#volemunapoblamillor
(P!) i el Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP), sobre la NO aprovació de la
modificació de crèdits (modificació del
pressupost) per poder realitzar un projecte de col·locació de plaques fotovoltaiques a l’Ateneu Gumersind Bisbal, el
grup Avancem per la Pobla-Junts volem
fer una sèrie d’aclariments i explicar què
va succeir en el ple ordinari del 16 de novembre d’enguany.
L’article del govern municipal feia palès
el vot en contra de l’oposició, formada
per Avancem per la Pobla-Junts, que són
cinc regidors i regidores, i un sol regidor
no adscrit del Grup La Pobla i guanya. El
vot negatiu a un projecte que afavoreix
l’impuls d’energies renovables i la lluita
contra el canvi climàtic és conseqüència
de l’actitud prepotent i d’indolència que
l’actual govern municipal té envers l’oposició. Si l’actual govern, amb l’alcalde al
capdavant, vol tirar endavant projecte de
poble o pel bé del poble, no n’hi ha prou
enviant un e-mail nou dies abans del
plenari on hi deia “volem tirar endavant
una modificació de crèdits ( pressupost)
per fer un projecte de plaques fotovoltaiques a l’Ateneu. Si voleu aclariments
truqueu-me abans del plenari”.
Així NO, senyor alcalde, així NO es go-

verna, i menys si s’està en minoria.
Vostè i el seu equip han d’aprendre molt
a fer política. La política no es fa d’esquenes a l’oposició, que també forma
part de l’Ajuntament i que representa,
en aquest cas, la major part del poble.
També és molt trist, senyors del govern,
que el mateix equip exposi les seves carències per poder pactar i dialogar i tregui una nota de premsa on es demostra
la seva inoperància per tirar endavant el
projecte. Aquest però és el sistema que,
actualment, funciona a l’Ajuntament
del nostre municipi: poques explicacions i governar amb minoria com si tinguessin majoria absoluta.
Volien consens i el que volen i pretenen és tirar endavant els seus projectes
pel dret, sense fer una bona gestió, i, si
no hi estem d’acord, resulta que estem,
com diuen en el ple, en contra del poble. Com si les seves propostes fossin
les úniques i la resta no poguéssim tenir
idees diferents.
Avancem per la Pobla-Junts seguirem
treballant des de l’oposició per què
aquesta gestió municipal sigui més
clara, més transparent i, sobretot, que
els projectes de poble, si no poden ser
consensuats amb els altres grups polítics, siguin, com a mínim, explicats
i no trets del no res i amb opacitat. És
curiós que quan ells eren a l’altra banda
criticaven la nostra manera de fer per
temes com aquests, tot i que nosaltres
teníem la confiança de la gran part dels
poblatans i les poblatanes, i ara resulta
que ho fan ells. Què passa ara? Què tot
ha canviat, oi?
També voldríem dir-li al regidor no
adscrit del grup La Pobla hi guanya
que estem completament d’acord amb
l’escrit que va fer sobre la sessió del 16
de novembre i que tenim la mà estesa
per a qualsevol acció que vulgui portar
a terme conjuntament com a oposició.
Si vol més canvis en la governabilitat del
nostre poble tot depèn de vostè.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ELS IGUALADINS
Una vegada més els igualadins han demostrat la seva responsabilitat en acudir a fer els tests ràpids d’antígens que s’han dut a terme
aquesta setmana a l’Escorxador.

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

JOAN MATEU BESANÇON

Prevaricadors

Un altre pla. Un altre fracàs?

@jaumesingla

S

egons el diccionari de
la Real Academia de la
Lengua Española, Prevaricación és: “dictar a
sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un
funcionario” i és el delicte més
greu que pot cometre un jutge. I d’això, de prevaricar, al Tribunal Supremo en saben molt per
la pràctica que hi tenen.
El Supremo fa més de quatre mesos que té
pendent de resoldre el recurs contra el tercer
grau dels presos polítics catalans. Deixant de
banda que possiblement –com han filtrat a la
premsa amiga- resoldran suspendre l’aplicació
del tercer grau al qual hi tenen dret pel nombre
d’anys de condemna que porten complerts, estar quatre mesos per resoldre un tràmit que en
circumstàncies normals només requereix dues
o tres setmanes, és un clar exemple de prevaricació. I de violació de drets als independentistes catalans presos.
És més: per redactar els 493 folis de la sentència del Procés que tècnicament resumia cinc
mesos de sessions del judici, els set magistrats
del tribunal varen tardar quatre mesos. Ara per
redactar uns pocs folis d’un tema que hauria
de ser una simple aplicació del reglament penitenciari en positiu, ja han tardat més temps que
per la mateixa sentència de molta més complexitat.

Quan hi ha persones tancades a la
presó, la llei obliga a resoldre les
peticions amb més celeritat que si els
afectats estan en llibertat.... però pel
que es veu, això només ho apliquen
als que no són catalans

Quan hi ha persones tancades a la presó, la llei
obliga a resoldre les peticions amb més celeritat que si els afectats estan en llibertat... però
pel que es veu, això només ho apliquen als que
no són catalans. És allò de la llei de l’embut: per
a uns el forat gros i per als altres el forat petit.
La llei, per ser justa, ha de ser igual per a tots.
Però a Espanya ni la llei és igual per a tots ni
tots els jutges l’apliquen amb el mateix respecte
envers els ciutadans. I quan uns jutges del Tribunal Supremo de España actuen injustament,
retardant la resolució dels temes plantejats o
aplicant condemnes dures per a actes que no
són delicte, estan cometent un delicte de prevaricació. Es miri per on es miri, no té cap explicació que es tardi més en resoldre el tercer grau
dels presos que en redactar una sentència que
els condemna a cent anys de presó.
Quan escric aquestes línies, encara no s’ha donat a conèixer la resolució del Supremo i els
presos han de romandre 23 hores cada dia, tancats a la cel·la per mesures sanitàries a causa
de la covid. Si no fossin presos polítics catalans
podrien passar la pandèmia a casa seva, com
la passen centenars de presos comuns.... tant
a Espanya com a la majoria de països del món.
Què es pot esperar d’uns tribunals que dicten
les sentències “en nombre de S. M. El Rey”. És el
que tenen les monarquies: en lloc de ciutadans,
ens volen súbdits.

F

a uns mesos que sentim
parlar del Pla Director
Urbanístic de l’Activitat
Econòmica de la Conca
d’Òdena, però el PDUAECO només és un dels nombrosos plans
que regeixen la nostra vida sense
que la majoria en siguem conscients. Aquest PDUAECO es vol fer per reformar
el PDUCO, que depenia del PTPCC, però aquest
ja no ens afecta perquè serà substituït pel PTPVP,
que encara s’està tramitant i que, en teoria, hauria de marcar les directrius del PDUAECO però
no ho podrà pas fer, si aquest s’aprova abans que
s’aprovi l’altre. Sí, és veritat que és un galimaties,
però és el resum del que passa.
És fàcil ridiculitzar els laberints de l’administració i la seva debilitat per les sigles, però també
és cert que el planejament urbanístic és una cosa
imprescindible en aquest món complex on vivim.
Les decisions que afecten moltes persones, que
alteren grans extensions de territori i que necessiten molt temps, molts esforços i molts diners
s’han de prendre sabent molt bé el per què i el
com. L’elaboració d’un d’aquests plans ja és en si
mateix una empresa de gran envergadura: també
costa molt temps, molts esforços i molts diners.
Però quin és el resultat de tants esforços? Vegem-ho amb l’exemple del Pla Director de la
Conca d’Òdena , que després d’aixecar molta
polseguera i d’haver de ser retirat dues vegades
durant la seva tramitació, va entrar vigor l’any
2009. El pla projecta un gran creixement de zones urbanitzades, tant residencials com industrials. Centrant-nos només en el sòl industrial, el
pla preveu que l’any 2026 se’n necessitaran 388
hectàrees. I quantes diríeu que se n’han urbanitzat fins ara? Exactament zero. Ni una. L’error no
podia ser més gros. Aquest error té un motiu :
tots els càlculs es basaven en unes previsions de
creixement que deien que l’any 2026 la Conca
tindria entre 105.000 i 125.000 habitants però, en
realitat, el 2019 en tenia 79.614. Algú podria dir

que la diferència entre la planificació i la realitat
actual s’explica per la crisi del 2008, però potser
seria més correcte pensar que , justament, l’origen de la crisi rau en la utilització generalitzada
de previsions sense fonament. En tots els altres
temes que aborda el pla, les previsions també fallen estrepitosament: l’única infraestructura que
s’ha fet realitat és la connexió de la C15 amb la
carretera de Manresa. L’eix transversal ferroviari,
estrella i justificació del pla, ara es veu més lluny
que mai.
El cas és que ara tenim en vigor un pla que no ha
servit i segurament no servirà en el temps que li
queda de vigència. Davant d’aquest fracàs, semblaria imprescindible fer-ne una avaluació per
no repetir els errors en el futur Però els nostres
alcaldes s’han saltat aquest pas i han encarregat
un nou pla referit només a l’activitat industrial.
Aquesta vegada no s’equivocaran en les previsions de creixement, perquè al document d’avanç
del pla no n’hi ha: es parla directament d’afectar
457 hectàrees agrícoles per donar cabuda a indústries. Per fer-nos una idea de què representa,
només cal pensar que actualment la conca d’Òdena té urbanitzades 566 hectàrees d’aquest tipus
de sòl. Dir que tiren llarg és poc.
Malgrat aquestes patacades amb la realitat, la
planificació urbanística és necessària, fins i tot
imprescindible. Tan dolent és el garbuix de plans
descrit al principi com governar sense plans.
Però no es pot continuar fent plans com el PDUCO en vigor: el temps i dels diners públics que
s’hi van dedicar estaven abocats al fracàs perquè
tot estava concebut sense tocar de peus a terra. I
fa por pensar que ara pot tornar a passar el mateix, perquè el nou PDUAECO no fa una anàlisi seriosa de com estem i de què ens cal i això
és tornar a començar malament. Però ara convé
més que mai no errar el tret: la situació encara
és complexa perquè la crisis climàtica amenaça
el nostre hàbitat i exigeix minimitzar el consum
de sòl . No repetim errors, perquè no ens podem
permetre un altre fracàs.

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

Es podria fer alguna cosa per eliminar tants coloms que hi ha al
pàrquing del antic Hotel Ciutat
d’Igualada? Estan deixant els balcons i terrasses plens de brutícia
ja que hi ha persones que els donen menjar.
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Igualada
Activitats nadalenques en plena pandèmia
REDACCIÓ / LA VEU
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es Festes de Nada estaran condicionades, és
clar, per la situació de
pandèmia i per les limitacions
que determinen les normes
sanitàries vigents. La tinenta
d’alcalde Patrícia Illa ha destacat que “la nostra voluntat
és seguir fomentant la participació, seguir oferint il·lusió i
seguir oferint activitats aquest
Nadal. Tenim voluntat de fer
moltíssimes accions, sempre
que siguin segures”.
Rocòdrom i tirolina
a Cal Font
Les activitats s’han programat
en els diferents districtes de
la ciutat. La plaça de Cal Font
serà un dels eixos centrals i
acollirà un rocòdrom i una
tirolina de 50 metres, amb altres propostes que queden
també pendents de l’evolució
de la situació sanitària.
Concerts a l’av. Barcelona, les
Comes i el centre
La programació inclou, així
mateix, activitats pensades
per continuar donant suport
a l’àmbit de la cultura, amb la
programació de diferents espectacles als tres eixos comercials de la ciutat; concretament,
durant els caps de setmana,
a partir del 12 de desembre,
l’avinguda dels Països Catalans, l’avinguda de Barcelona i
la zona del centre de la ciutat
acolliran diferents actuacions
a l’aire lliure de companyies
locals i de companyies de fora,
amb la voluntat que hi puguin
participar també les corals de

la ciutat.
A més, el Teatre de l’Aurora
també programarà una sèrie
especial d’espectacles que aniran en benefici de La Marató
de TV3.
D’altra banda, el tradicional
Saló de la Infància s’ha reconvertit en un Casal de Nadal i el
Torneig esportiu del Caga Tió
en unes jornades esportives,
orientades sobretot a esports
individuals, amb rotacions diàries d’esports adaptats al protocol del Procicat i a la seva possible evolució. Les inscripcions
s’han obert aquesta setmana i
acaben el dia 11 de desembre.
S’han previst dos torns d’activitats, amb quatre grups en
funció de les edats dels participants. Hi ha places limitades
i durant els primers tres dies
només s’accepten inscripcions
d’infants i joves empadronats a
Igualada.
Activitats per a joves
a Cal Badia
El Departament de Joventut
ha preparat, també, un seguit
d’activitats presencials, a partir del 22 de desembre, a l’espai
de Cal Badia, tot i que es poden adaptar a format virtual.
L’oferta inclou manualitats
amb idees divertides de decoració nadalenca o maquillatge específic d’ulls per
ressaltar el que es veu per
sobre la mascareta. També
s’han programat activitats
relacionades amb el món del
3D i al producció musical.
També es farà una gimcana
fotogràfica a l’aire lliure i es
convida els joves a enviar vídeos de TikTok.

Divendres passat va tenir lloc l’acte d’encesa dels llums de Nadal.

10 kms. de llums de Nadal
Els llums de Nadal arriben
aquest any a tots els districtes
de la ciutat. Hi ha 10 quilòmetres de lluminària, distribuïts
en 26 punts d’il·luminació, que
inclouen 3 arbres de gran format. El regidor Miquel Vives

ha explicat que, a banda del
centre de la ciutat, hi ha 18 carrers més il·luminats. “Aquestes
dades confirmen que realment
hem fet una il·luminació especial i atípica per fer aquesta
pinya amb el comerç i aquest
sector tingui una bona campa-

nya de Nadal”.
Hi ha tres enceses de llums. La
primera, divendres passat a la
plaça de l’Ajuntament, la segona s’ha fet dimecres a l’interior
del Mercat de La Masuca, i la
tercera es farà avui divendres a
la zona comercial nord.

Demà comença la Fira de Nadal
Les casetes de fusta de la
Fira de Nadal tornaran a
omplir el centre d’Igualada com ja és tradició. L’organització ha aconseguit
adoptar les mesures de protecció necessàries i establir
un control d’aforament per
tal que la fira es pugui celebrar amb total seguretat.

Des d’aquest dissabte una
trentena d’expositors de tota
mena d’articles nadalencs
estaran instal·lats a la Plaça
de l’Ajuntament i a la Plaça
Pius XII. En concret, la fira
estarà oberta els dies 5, 6, 7 i
8, el cap de setmana 12 i 13 i
el cap de setmana 19 i 20 de
desembre, des de les 9h del

matí fins a les 14:30h, i de
les 16:30h a les 21h.
La Fira de Nadal està organitzada per Fira d’Igualada
i l’Associació del Barri de la
Font Vella, amb el suport
de l’Ajuntament, i ja s’ha
consolidat com una fita imprescindible al calendari de
cada any.

PACK BEBÈ

COTXET
DE 2 PECES

CADIRA COTXE
0-1-2-3 - 360º

MOTXILLA

NOVA
ADREÇA!
EDREDÓ
i PROTECTOR

BRESSOL

LLIT

BANYERA
CANVIADOR

TOT PER NOMÉS 799€
C/. Bellprat, 12

08700 · IGUALADA (Barcelona) Tel. 93 801 90 97
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Premsa Comarcal

5 milions d’euros per una nova convocatòria
de suport a projectes socials a Catalunya
❱ La iniciativa impulsada per la Fundació “la Caixa” vol millorar la qualitat de vida de les

persones vulnerables, especialment aquelles afectades per la crisi de la COVID-19

Redacció
La Fundació “la Caixa”, presidida per Isidre Fainé, anuncia la
creació d’una nova convocatòria per impulsar
projectes socials a Catalunya en el context
actual d’emergència
sanitària i social, amb
una dotació de 5 milions
d’euros. L’objectiu de la
Convocatòria Catalunya
2020, que reformula els
ajuts socials de l’antic
conveni amb la Generalitat de Catalunya, és
promoure iniciatives
orientades a millorar
la qualitat de vida i a
fomentar la igualtat
d’oportunitats de les
persones que es troben
en situació de vulnerabilitat.

“El nostre compromís és més ferm que mai.
Redoblem la nostra implicació amb la societat
catalana, les entitats i
els col·lectius més vulnerables obrint una nova
convocatòria d’ajuts per
donar resposta a la situació d’emergència social,
conseqüència de la crisi
generada pel coronavirus”, ha expressat el director general de la Fundació
”la Caixa”, Antoni Vila.

Amb aquesta nova
convocatòria, el Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials, de

la Fundació ”la Caixa”,
reforça el seu suport a
les entitats que treballen
per millorar la situació

de les persones afectades especialment per les
conseqüències de la crisi
derivada de la COVID-19.

La Convocatòria Catalunya 2020 contempla sis
àmbits d’actuació, alineada amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de la ONU:
◗ Persones grans i reptes
derivats de l’envelliment

◗ Discapacitat i salut mental
◗ Humanització de la salut
◗ Inserció sociolaboral
◗ Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i
contra l’exclusió social
(inclou les activitats culturals per a la inclusió
social)
◗ Interculturalitat i acció
social
Les entitats socials de
Catalunya que treballen
per millorar la qualitat
de vida de les persones
en situació vulnerable
poden presentar els
seus projectes a la convocatòria des del 24 de
novembre fins al 16 de
desembre.

Sense Saló de la Infància, Creu Roja ja té a punt la Campanya
l’alternativa serà
de Recollida de Joguines
lleure educatiu
des de l’Assemblea i que hem
REDACCIÓ / LA VEU
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a pandèmia de Covid-19 fa impossible,
aquest any, el Saló de
la Infància. No obstant això,
l’Ajuntament ofereix una activitat emmarcada també en el
lleure educatiu durant el període de vacances escolars.
Aquest dimecres s’ha presentat
el “Fem Nadal, Fem casal”, una
iniciativa en què es proposa a
les famílies que els infants participin en activitats variades
i divertides, com sessions de
contes tallers de percussió corporal, manualitats, robòtica,
batucades, espectacles musicals, contes en anglès, hip hop,
tallers de ciència...
També s’ha impulsat una activitat relacionada amb l’educació afectiva i sexual dels infants
i que es concreta en l’espectacle
“Taulell de colors”, que forma
part de la campanya “Figues i
Ous”.
Les activitats es faran en diferents casals, cadascun dels
quals tindrà una programació
pròpia. Serà a l’Espai Cívic

Centre, el Centre Cívic de Fàtima, L’Escorxador, el Museu de
la Pell, Cal Badia i el complex
esportiu de Les Comes. S’han
programat tres torns. El primer
serà del 22 al 24 de desembre;
el segon, del 28 al 31 de desembre, i el tercer, els dies 4, 5 i 7
de gener. Els casals funcionaran de 9 a 13 h, en dos grups:
els minis, nascuts des de 2015
a 2017, i els grans, nascuts des
de 2009 a 2014. Les places són
limitades i les inscripcions es
poden fer, fins a l’11 de desembre, a la pàgina web:
www.igualadajove.cat/estiuet.

reu Roja Anoia ja
torna a tenir en marxa la 32 Edició de la
Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja a l’Anoia
amb la finalitat es que cap nen
de la nostra comarca es quedi
sense joguines la Nit de Reis
i així cobrir les necessitats de
les famílies que estan passant
dificultats econòmiques i no
poden assumir l’adquisició
de joguines pels seus fills. Els
criteris d’accés a la Campanya
es marquen des dels equips de
Serveis Socials de cada municipi.
Des de Creu Roja i aquest any
més que mai, fan una crida
per les donacions de joguines
per infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de
solidaritat en aquestes Festes
de Nadal.
La situació sanitària actual ha
propiciat un canvi substancial
en la metodologia de treball, i
es per aquest motiu que la posada en marxa de la campanya
ha estat una mica més tard del
previst.
Els organitzadors continuen

fet arribar a les escoles i instituts per tal que ho puguin
treballar a dins de les aules.

demanant “joguines noves,
educatives, no bèl·liques i no
sexistes. Perquè demanem
una joguina nova?, tot infant
mereix jugar amb la mateixa
qualitat. No volem infants de
primera i de segona. Les joguines de segona mà poden
trobar-se en mal estat i no respondre a les expectatives”.
Les activitats de sensibilització
que sempre dúiem a terme als
centres educatius, enguany es
fan en format virtual, a través
d’un vídeo que hem registrat

Divendres vinent,
acte central a l’Ajuntament
A data d’avui també tenen
previst dur a terme l’Acte central de la campanya a Igualada, pel proper divendres 18 de
desembre de les 10 del matí a
les 20 del vespre, amb la Marató que es celebrarà per 5è
any consecutiu al vestíbul de
l’Ajuntament. Obriran durant
tot el dia, per facilitar l’entrega de joguines de totes les
persones que vulguin col·laborar en la campanya. També
tenen confirmat un punt de
recollida a l’oficina del Casal
d’avis del Vilanova del Camí,
al costat del mercat, de 8 a 15
de la tarda, des del 9 al 18 de
desembre. Qui no pugui venir a les maratons o punts de
recollida de joguines, poden
portar les seves joguines a les
nostres oficines a la seu de
Creu Roja, al carrer Les Comes 34, Igualada de 09:00 a
14:00h i dimarts i dijous de
16:00 a 19:00 h.
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L’Ajuntament organitza Igualada Comerç intensifica
el Joc del Comerç, basat l’activitat davant les festes de Nadal
en els aparadors
REDACCIÓ / LA VEU
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el 10 de desembre al
10 de gener, es podran contemplar els
més de 50 aparadors decorats
per participar en el 1r Concurs
d’Aparadors Nadalenc organitzat per l’Àrea de Comerç de
l’Ajuntament d’Igualada. Per
veure’ls, només caldrà descarregar-se Trebus, una aplicació
mòbil elaborat per una empresa
local (Talentia i Gestió) i jugar
al “Joc del Comerç”.
El Joc del Comerç està format
per tres circuits independents
de comerços. Dos d’ells es trobaran al centre de la ciutat i
un, al nord. Per jugar, només
caldrà inscriure’s a través del
web del concurs o de la mateixa
aplicació. Un cop s’hagi inscrit,
l’usuari rebrà uns codis que li
permetran jugar en cada un
dels circuits. El fet de participar
en almenys un circuit implicarà entrar en el sorteig de deu
lots de productes adquirits al
comerç d’Igualada valorats en
170€ cadascun. El Joc del Comerç no serà complicat i estarà
destinat a tots els públics. Consistirà en visitar els aparadors
dels comerços que apareixeran

en el mapa de l’aplicació, trobar la pinya amagada i puntuar
la decoració nadalenca. El fet
de visitar aparadors permetrà
l’obtenció de punts que, un cop
superat el mínim, garantirà la
participació en el sorteig.
Tant l’aplicació Trebus, que
està disponible tant per a Android com per a iOS, com el
procés d’inscripció per rebre
els codis del joc són totalment
gratuïts. Des de l’organització
es recomana obtenir els codis i
guardar-los fins al moment en
què es vulgui jugar al Joc del
Comerç, ja que no caduquen.
Aquests codis són indispensables per a que l’usuari pugui
jugar i participar en el sorteig.

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

l passat cap de setmana es va viure intensament per part del comerç igualadí. Moltes ofertes
i descomptes varen convidar
als ciutadans a comprar. El
color el va posar la proposta d’Igualada Comerç amb el
repartiment de bosses personalitzades amb la imatge de
l’entitat i que es lliuraven al
fer una compra. Pels carrers es
varen poder veure constantment persones amb les bosses
de color groc i que optaven a
tenir un regal per part de dues
persones d’Igualada Comerç.
Durant el divendres i el dissabte es va estar premiant les
persones que compraven en
establiments adherits a l’entitat igualadina d’una manera
divertida.
Durant aquests dies també s’ha inaugurat l’espai dels
Igualadinissim situat al hall
de l’Ajuntament dedicat als 40
anys d’Igualada Comerç. Per
la situació de restriccions sanitàries no s’ha pogut fer una
inauguració com es volia. Es
convida que es visiti aquest espai tan emblemàtic al que s’ha
volgut mostrar la trajectòria
de l’entitat i compartir l’alegria
de commemorar aquest aniversari.
Assemblea de l’entitat
Aquest passat dilluns s’ha
pogut celebrar l’Assemblea
General d’Igualada Comerç
en format virtual. Aquesta
Assemblea estava prevista pel
primer trimestre d’any però
per la situació de la pandèmia
es va proposar.

mó han estat el lloc escollit per
fer el sorteig davant de notari
i transmès en directe pel canal
d’Instagram d’Igualada Comerç. Aquest sorteig ha tingut
molta acceptació, motiu pel
qual s’agraeix a tots els participants i es felicita els dos guanyadors. Ara cadascun dels
guanyadors tindrà un dissabte
del mes desembre per consumir en les botigues d’Igualada
Comerç.
Tercera gimcana per
als més petits
Una altra activitat que està en
marxa és la Gimcana pels més
petits que han de trobar cinc
Woodys per diferents aparadors dels comerços. A partir
d’aquesta setmana es celebra
la tercera edició amb moltes
ganes que els més petits amb
els seus pares en gaudeixin.
Caldrà que trobin els cinc establiments que tenen al seu
aparador un dels Woddys i
descobreixin el missatge que
porten. Els pròxims dies es
publicaran algunes pistes per
ajudar a trobar-los.
Visites guiades, la primera
demà sobre mercats
Finalment es podrà iniciar

l’activitat de visites guiades
promogudes per Igualada Comerç. Hi ha creades tres rutes
amb la col·laboració d’Anoia
Patrimoni amb les que s’involucra els comerços. Les mesures de seguretat sanitària no
han permès fins ara posar-ho
en marxa.
La trilogia de visites es faran
els dissabtes 5, 12 i 19 de desembre a partir de les 17 h..
Cal fer reserva a marqueting@
igualadacomerc.cat o per telèfon al 609312254. Els grups
són reduïts i les places limitades. La primera ruta que es
farà aquest dissabte dia 5 porta per títol Els Mercats d’Igualada.
Dates d’obertura de botigues
per les festes
Els dies festius que els establiments d’Igualada poden
romandre oberts al públic pel
que fa a la campanya de Nadal i Reis són el 6, 8, 13, 20
i 27 de desembre i 3, 10 de
gener (primer diumenge de
rebaixes).
Des d’Igualada Comerç, en
cas de no poder obrir tots els
festius, recomana l’obertura
dels dies 8 i 20 de desembre i
3, 10 de gener.

Sorteig de dos xecs
de 1.000€
Pel que fa a la Campanya especial d’accions de promoció
en què està immersa l’entitat igualadina, cal destacar el
sorteig dels dos vals de 1.000
euros cadascun per consumir
durant un dia en botigues associades.
Les instal·lacions de Servisi-

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Uns dos mil igualadins han passat aquests dies
pels cribratges d’antígens a l’antic Escorxador
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

P

rop de 2.000 persones
han passat de dimarts
a dijous d’aquesta setmana pel cribratge massiu que
s’ha fet a l’Antic Escorxador
amb tests d’antígens ràpids. La
mesura estava dirigida a la població asimptomàtica de més
de 16 anys i que no hagin passat la malaltia, amb la finalitat
de frenar l’expansió del virus i
trencar les possibles cadenes
de transmissió comunitària.
En els primers dos dies es van
detectar cinc casos positius.
L’estratègia de fer proves a la
comunitat es fa per aturar l’extensió del virus, és a dir, per
assegurar que persones infectades no el transmetin a altres
persones.
Ahir dijous, la consellera de
Salut, la igualadina Alba Vergés, va visitar l’espai de l’antic
Escorxador on feien les proves, acompanyada de l’alcalde
Marc Castells. Vergés recordava que, amb els texts, “es tracta
de detectar el màxim nombre

La consellera Alba Vergès i l’alcalde Marc Castells, ahir al matí a l’Escorxador. / JP

possible de persones contagiades, ja que n’hi ha que no presenten símptomes i poden,
sense saber-ho, transmetre el
virus a la seva família, amics
i altres persones del seu entorn”.
“No ens podem refiar”
Vergés va fer una crida a la
responsabilitat. “Ens acostem
a unes dates molt especials

que tothom volem viure, però
ho haurem de fer amb molta
prudència. Hem de tenir la
consciència de reduir les interaccions socials fora de la
nostra pròpia bombolla, perquè estem posant en risc a les
nostres persones estimades
amb qui convivim i amb qui
volem passar la vida”.
Salut ha fet 30.000 tests com
el d’Igualada en la darrera

ENTRANTS PER COMPARTIR
Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà 7,5 €/Ració
El nostre steak tàrtar de vedella tallat a ganivet 9,50 €/Ració
Panet de coca de vidre amb roast-beef de vedella , rúcula i salsa
tàrtara 4,50 €/Ració
Assortit de fumats (salmó, bacallà, sardines i tonyina vermella)
(per 2 persones) 20 €
Assortit de formatges nacionals de vaca, cabra i ovella
(per 4 persones) 25 €
Assortit de formatges internacionals de vaca, cabra i ovella
(per 4 persones) 35 €

setmana, i ha reservat prop
de 10 milions de xeringues
per les vacunes que es posaran en el primer trimestre
del 2021. “No podem refiar
de la vacuna , perquè si bé
arribarà molt ràpid, no ens
solucionaran la epidèmia tan
ràpid. Per això necessitem
l’esforç de tothom per poder controlar el virus i cal la
complicitat de la ciutadania”.
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Marc Castells: “Les
dades no són bones i cal
extremar la prudència”
Les dades d’Igualada no són
gens bones. L’índex de reproducció ha superat molt la
xifra i s’ha situat en 1,23. En
part això ve motivat per un
petit rebrot que hi ha hagut
a la residència Pare Vilaseca,
que ja s’està controlant. El risc
de rebrot a la ciutat s’ha situat
en 315. Unes xifres altes.
Davant la situació, l’alcalde
Marc Castells deia ahir que
“les dades no són bones i per
tant més que mai, demano responsabilitat a tots els ciutadans
per poder complir els objectius
que ens hem marcat. Vénen
festes i aquest any toca especialment ser més escrupolosos que
mai per protegir-nos a nosaltres
i als nostres familiars, amistats i
a la gent amb qui convivim”.
Castells va aprofitar l’escenari de l’antic Escorxador com a
espai de les proves d’antígens
per enaltir el paper “que ha fet
l’atenció primària, cal fer un reconeixement explícit a tots els
treballadors perquè s’han comportat d’una manera professionalment exemplar i vocacional”.

Comandes per Nadal i Sant Esteve,
encarregar abans del 21 de Desembre
Comandes per Cap d’Any ,
encarregar abans del 28 de Desembre
Servei a domicili sense cap mena de cost

CARNS
Garrí de llet D.O NAVARRA a baixa temperatura i confitat amb fruites
SENCER 120 €

½ 70 €

TERRINA 18 €/Ració

Cuixa cabrit rostida a la catalana 16,95 €
½ Espatlla de xai amb patata trufada i prunes 11,00 €
Turnedó de xai farcit de botifarra de Calaf, pinyons i cansalada pebrada amb
carbassa escalivada 12,50 €/ Ració
Melós de xai rostit amb castanyes i pernil ibèric 13,50 € / Ració

PEIXOS
Calamar farcit de carn 12'50 €/ Ració (de 2 unitats de calamar)
Suquet de rap amb gambes i calamar 18,50 €/ Ració
Llom de bacallà a la llauna amb llagostins 14,50 €/Ració

Terrina de xai rostida amb carxofes i ceps 13,50 €/ Ració
Melós de vedella amb salsa de ceps i patates perfumades amb herbes del bosc,
cuit a baixa temperatura 11,00 €/Ració
Jarret de vedella sencer (ossobuco) amb cremós de parmesà
2 persones 20 €

CANELONS
Tradicionals de rostit 1,15 €/ Unitat
Tradicionals de rostit sense gluten 1,60 €/ Unitat
Rap i gambes 2,50 €/ Unitat
Brandada de bacallà 1,40 €/ Unitat
Ceps i foie d'ànec 1,60 €/ Unitat
Espinacs amb panses i pinyons 1,30 €/ Unitat
Suplement de beixamel i formatge 0,35 €/ Unitat

4 persones 40 €

Fricandó de vedella tradicional amb bolets 9,50 €/Ració
Peus porc ofegats amb peres al moscatell 9,95 €/Ració
Cuixa d'ànec a la taronja amb parmentier 12,50 €/Ració
Pollastre sencer rostit ( 1,800 Kg) farcit amb botifarra de Calaf i fruita dolça 15,00 €
Pollastre de pagès ecològic rostit al forn ( 2,500 kg) 35,00 €
Brou de Nadal (sense carn olla) 1/2 litre 3,95 €/ Ració
Carn d'olla del brou de Nadal (patata,col,pastanaga,cigrons,1/4 de peu de porc,1/4
de pollastre, cansalada, botifarra blanca, negre i careta) 10,00 €/ Ració

Comandes al: 93.803.13.85 I WhatsApp : 660.61.09.38 I correu: carnisseria.gual@gmail.com
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L’economia de l’Anoia va créixer el 2019 més que les comarques
veïnes, però molt per sota de la mitjana del país
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l VAB (Valor Afegit
Brut) comarcal va pujar
el 2019 un 1,2%, una
xifra molt per sota de la mitjana catalana (2,1), però millor
que les comarques veïnes del
Bages (0,3), Alt Penedès (0,3) o
la Segarra (1,3). Així ho explica
l’Anuari Econòmic Comarcal
2020 de BBVA, que estima i
analitza la distribució territorial del creixement català, i que
ha presentat aquesta setmana
la seva anàlisi de les Comarques
Centrals, on inclou l’Anoia.
La nostra comarca va veure com
creixien els sectors de la Construcció (3,1%) i els Serveis (3,2),
però baixava l’Agricultura (-1,1)
i, especialment, la indústria
(-2,4). En el global de Catalunya, el sector industrial va caure
només un 0,3%. Òbviament, és
segur que aquestes xifres caiguin en picat aquest any, de manera que l’Anuari que es presenti
l’any vinent serà molt diferent.
Les dades, doncs, poden ser més
negatives.
Caiguda del creixement
A més, s’observa una caiguda
molt clara en el creixement econòmic de la comarca en relació
als darrers quatre exercicis. Així,
el 2015 l’Anoia va créixer un
4,1%, per baixar el 2016 al 3,3,
continuar el 2017 al 1,7, seguir
el 2018 amb 2,3, i finalment
l’esmentat 1,2 del 2019. Si bé,
en general, la tendència és descendent, el cert és que en moltes
comarques la baixada no és tan
acusada.
Els analistes de l’Anuari, dirigits
per l’economista Josep Oliver,
catedràtic emèrit d’Economia
Aplicada (UAB), dediquen un
apartat a l’Anoia. En aquest ex-

L’Anoia va acabar el
2919 amb una preocupant davallada del
8,4% en el Valor Afegit
Brut del període 201319, i les dades d’aquest
any seran, segur, pitjors
pliquen que “igual que a la majoria de comarques amb major
pes de la indústria, el VAB de
l’Anoia el 2019 va avançar moderadament (1,2%), reflectint
la caiguda industrial (-2,4%),
compensada pel terciari (3,2%)
i la construcció (3,1%), mentre
el primari retrocedia (-1,1%).
Amb aquests registres, el saldo
2007-19 dista de ser positiu,
molt directament afectat per les
caigudes industrials 2007-14 i la
lenta recuperació 2013-19: en
VAB conjunt, la comarca presenta una davallada del -8,4%,
mentre que en afiliació la distancia s’acosta al -12%”.
L’anàlisi reflecteix que “l’augment del terciari el 2019 reflecteix una evolució menys positiva dels serveis col·lectius (1,3%)
que dels privats (3,8%). En l’àmbit d’aquests, el seu avenç fort
reflecteix el del comerç (3,9%),
al que cal sumar el d’activitats
professionals, científiques i administratives i de les immobiliàries. Amb aquesta dinàmica,
el sector reforça la sortida de la
crisi: el 2019, en VAB es troba
un 21,0% per sobre el del 2007,
mentre que, amb l’augment del
2,9% del total d’afiliats el 2019,
els més de 21.700 afiliats superen
els del 2007 en un 13,2%”.
El descens del VAB industrial de l’Anoia el 2019 expressa
les caigudes de dues branques
rellevants a la comarca: la del

tèxtil, confecció, cuir i calçat
(-1,9%) i la del paper i arts gràfiques (-13,1%), mentre que
altres creixien moderadament
(maquinària, indústries alimentàries i, metal·lúrgia i productes
metàl·lics).
Indústria: “dinàmica molt
menys positiva que en el conjunt del país”
Amb aquests resultats del 2019,
diu l’estudi sobre l’Anoia, “ni en
VAB ni en ocupació industrial han estat superats els estralls
de la crisi financera: en VAB,
perquè el descens del 2007-13
(-23,1%) no ha pogut compensar-se per la recuperació moderada 2013-19, una dinàmica
molt menys positiva que la del
conjunt català, cosa que situa el
VAB industrial el 2019 encara
casi el -22% per sota el del 2007.

Amb aquests registres, i tot i
l’augment del 0,2% del 2019, no
ha de sorprendre que els 9.343
afiliats assolits el 2019 siguin
un -31,5% inferior al del 2007”.
Unes dades demolidores, certament, que demostren que l’Anoia està molt lluny d’assemblar-se
al què havia estat. I encara queden per saber les xifres d’aquest
any!
L’anàlisi del prestigiós Anuari
Econòmic Comarcal afegeix
que “l’increment de la construcció expressa, en particular,
el de les branques d’edificació i
promoció immobiliària (7,4%),
reflectint parcialment la construcció d’habitatges: després de
la davallada d’habitatges iniciats
2006-13 (des dels 2.930 fins als
22), el 2019 han arribat als 94.
A aquesta branca cal sumar-hi
la de demolició i preparació de

El pes industrial a
l’Anoia ha caigut un
22% des del 2007, i els
nous afiliats de l’any
assolits l’any passat
eren un 31% menys que
abans de la crisi
terrenys (5,8%), mentre que la
d’instal·lació i acabats pràcticament s’estancava i l’obra civil
queia”. Tot i aquesta millora del
2019, els efectes de la crisi són
particularment visibles: en relació amb el 2007, l’afiliació encara està un -50,2% per sota i el
VAB un –52,7%.
El sectorl primari va davallar
lleument per la contracció del
VAB agrari (-14,1%), reflectint
descensos dels cereals.

-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
Em volia anar a fer el test d’antigens però hi havia més cua que al Saló de la Infància!! @ajigualada

www.veuanoia.cat

Joan Baliu Mas @JoanBaliu
Aquest any tothom està fent calendaris d’advent
i després s’escandalitzen que la gent per festa
Major canti els goigs de Sant Bartomeu...

1

80 denúncies durant la primera setmana de desescalada
a Igualada

baixa en una trentena
2 L’atur
de persones al novembre a
l’Anoia

a la UCI de l’Hos3 Lapital,situació
la millor del darrer mes

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#142 Dolors Valls i Tomàs
Llicenciada en Filosofia a la UB. Tinc una tesina
doctoral a l’École Pratiques des Hautes Études
de la Sorbona de París. Vaig viure a París durant
5 anys i als USA durant 2 anys, concretament
a Harvard (Boston) per fer recerca doctoral
sobre Comunicació. Actualment treballo a
la Conselleria d’Empresa i Coneixement, a
l’Agència Catalana de Turisme, portant temes
d’Organització i Gestió del Coneixement. Tinc
2 fills, l’Adrià i la Martina.
També escric sobre política al diari La
República. M’agrada observar el món i,
sobretot, les persones amb els seus gestos i
expressions perquè em captiva la Comunicació
No-Verbal. Avui us presento el “Qüestionari de
Proust”, un conjunt de preguntes que respon
l’escriptor francès Marcel Proust i que sovint
són utilitzades per fer entrevistes personals per
tal de conèixer en profunditat a les persones.
Fer-se preguntes com a bon filòsof/a és clau en
aquesta curta vida.
En aquests moments estic treballant en un
co-projecte que aviat sortirà a la llum sobre
persones reconegudes del món dels mitjans de
comunicació i de l’art i, si la covid-19 ens ho
permet, l’exposarem a Barcelona.

Anneta i punt @annetaipunt
Ja ha començat la cursa pre-electoral a veure qui és
més indepe. Jo demano als Reis que tots els partits
expliquin què faran si la suma independentista és
superior al 50% (no incloc la Pascal) i per suposat,
implementar-ho.

Pau Mestre @xek__in
FOTO: Cesc Sales

Així de contents estem amb la nominació de
’L’amic retrobat’ a Millor Muntatge Teatral als @
PremisButaca 2020! Recordeu que fins el 9 de desembre podeu VOTAR les 20 categories dels Premis! Ens ajudeu? https://premisbutaca.cat/vota/

Teatre de l’Aurora @teatreaurora
El més escoltat del meu 2020 està entre Alba Vergés i Fernando Simón. Marc Castells va començar
amb força al març però ha perdut pistonada.

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce
Avui fa 100 anys de l’assassinat del polític i advocat
Francesc Layret. Durant la República, Igualada va
tenir un carrer dedicat a Francesc Layret (l’actual
carrer st. Magí) que recordava i reivindicava el seu
exemple

Joan Domingo @joan_do
El Un petit gest que em fa especial il.lusió! La
meva primera vegada de Voluntaris per la Llengua, amb moltes ganes de començar! @omnium
@OmniumAnoia

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

Igualada, capital de l’Anoia, encapçala el creixement de l’Ocupació i la Inversió a Catalunya.

#latevaveu

Daniel Gutiérrez

		

@daniguties

Adela Majoral @AdelaMajoral

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

Anna Araque

@anna.araque19

Pep Elias

		 @pep_elias_escrividor
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economia i empresa
GONZALO BERNARDOS @GonBernardos

Professor Titular d’Economia de la Universitat Barcelona.

El modelo de los paraisos fiscales es muy sencillo: me salen bien la jugada
si yo hago trampas, pero los demás no la hacen. Si todos las hacemos, todos los países vamos a peor. Es un resultado típico de la teoría de juegos.

Espai patrocinat per

La Fórmula 1 renovarà al Circuit de Catalunya per a un any més

Dolors Paniagua

Gerent de Projectes d’Inversió Estrangera a Catalonia Trade & Investment

No deixem passar cap ni una oportunitat
a preocupació per la disponibilitat de sòl industrial pateix una
certa dicotomia. N’hi ha territoris que estan preocupats per la
manca de sòl industrial i n’hi ha que, tot i
tenir-ne, veuen que no produeix els efectes que pensaven que tindria. I és que,
encara continua a l’imaginari, que el fet
de tenir sòl industrial disponible atrau,
per se, noves empreses que enfortiran
l’economia local i regional i crearan ocupació i riquesa.

mització de l’oferta, lluny de la demanda
d’empreses mitjanes i grans. Des de fa uns
anys, s’han fet grans esforços per generar
força més sòl industrial i per millorar la
vertebració del territori en aquesta vessant. Alhora, però, que s’ha fet molt més
complex el procediment per obtenir sòl
finalista, en bona part per l’obertura dels
processos de participació ciutadana i, en
una altra, per la multiplicitat d’organismes que acaben informant de la adequació o no de l’actuació.

L’experiència en l’atracció de noves
inversions i en el foment de l’activitat
econòmica d’empreses ja presents a
Catalunya, mostra com la disponibilitat de sòl industrial pot esdevenir clau,
en el procés de decisió d’una empresa,
a favor o en contra d’un territori. Però
en cap cas influeix, ex ante, en les decisions sobre inversions de les empreses.
És a dir, la disponibilitat de sòl permet la localització d’una decisió però,
l’existència de sòl no provoca que les
empreses prenguin la decisió d’invertir. Tanmateix, hem de tenir present
que, fins i tot, en els pitjor moments de
tota crisi econòmica, sempre hi ha empreses en procés de recerca de noves
localitzacions, per primeres implantacions o, simplement, per ampliacions
que absorbeixin creixements orgànics.
Oferta i demanda coexisteixen en el
temps, però són molts els factors que
influeixen en que no es trobin a l’espai.

Aleshores per què parlem contínuament
de la manca de sòl industrial? És certa
aquesta afirmació? Hi ha manca de sòl
encara? Es necessiten grans superfícies
de sòl industrial per no perdre oportunitats? Perdem oportunitats d’inversió
per no tenir sòl urbanitzat i a punt? I la
resposta a priori és sí. Però la veritable
resposta no és tan simple. Realment, ens
podem permetre, des de les administracions, tenir molts metros quadrats disponibles amb els serveis, els accessos, les depuradores, etc preparats per quan arribi
alguna empresa a la qual li encaixarà tot
el que hem posat a punt? Estic convençuda de què no.

Parlar de sòl industrial és parlar d’un
ventall de disciplines, essent la més important l’Urbanisme. És aquest, l’instrument més poderós que tenen els governants per decidir el futur de les ciutats i
les seves àrees d’influència. Mitjançant el
planejament, es configuren les àrees industrials i les seves singularitats, que s’espera cobreixin les necessitats de les empreses. Crec i confio que ja hem superat
la fase històrica de què a cada municipi
hi havia d’haver un polígon i al final el
que teníem era una fragmentació i ato-

El que sí és important és planificar quin
territori volem i com volem que s’articuli,
delimitar les grans actuacions industrials
i els principals usos, les infraestructures
estratègiques, etc i, tot això, buscant el
màxim consens, però fet això, el que necessita l’empresa és claredat, flexibilitat
i agilitat. Claredat en els processos i tràmits per conèixer la seqüenciació d’informes i permisos que necessitarà i tenir
un calendari realista que li permeti prendre decisions i planificar els seus propis
processos interns. Flexibilitat i agilitat
per coordinar les actuacions de totes les
administracions i empreses de serveis
davant de la realitat quan s’ha fet concreta: tenim el sòl industrial i tenim una empresa disposada a invertir. Posem-nos,
doncs, d’acord i no deixem passar cap ni
una oportunitat.

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.
Si el Sabadell decideix seguir en solitari, potser els seus dirigents haurien de revertir el quixotesc camí de la grandesa espanyola que van
emprendre fa anys i tornin a ser el que sempre havien estat: un banc
català, a Catalunya, al servei dels ciutadans i empreses catalanes.

“El projectes es podran presentar a partir de
l’1/01/21 fins al 30/04/21 i seran aprovats per
la CE -si encaixen amb els requisitsen un termini de tres mesos.”

“Parlar de sòl industrial és parlar d’un ventall de
disciplines, essent la més important l’Urbanisme.”

L

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin

ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Pere Carles i Freixas

President de GRUP CARLES
@grup_carles

NEX GENERATION UE (II)
(Els Fons Europeus per a la recuperació)

V

am finalitzar l’article
anterior dient que a Espanya li correspondran
140.000 M€ dels Fons
de Recuperació i Resiliència. En el
present explicarem amb més detall
aquest tema.

l’impuls econòmic es donarà al llarg
dels tres primers anys (2021-2023) i
especialment durant els dos primers,
en què es preveu haver-hi destinat el
70% del fons, perquè es vol impactar sobre la reconstrucció ràpida de
l’economia.

La citada xifra de dotació es desglossa en:
•73.000 M€ en subvencions
(transferències)
•67.000 M€ en préstecs
(a retornar abans del 2058)

Pel que fa a la transició ecològica (inclou l’energètica) l’objectiu és assolir
la neutralitat climàtica el 2050, amb
una reducció significativa el 2030, i
s’ha previst dotar un 37% de la despesa al clima. Pel que fa a la transició
digital, la dedicació mínima serà del
20% de la despesa.

Els Estats Membres hauran de preparar una previsió de projectes que
encaixi amb les prioritats del pla,
abans del 31.12.2020, que son:
•Transició verda i Digital
•Impacte continuat sobre el creixement i l’ocupació
•Enfortiment del potencial de creixement i la resiliència de les empreses.
El projectes es podran presentar a
partir de l’1/01/21 fins al 30/04/21 i
seran aprovats per la CE -si encaixen
amb els requisits- en un termini de
tres mesos.
Han de contenir inversions i reformes a fer, indicant objectius i fites i
també indicadors per a poder valorar la seva aplicació real. Han de ser
projectes rigorosos i ben dissenyats
per tal d’assolir la recomanació del
país, que avalarà la seva viabilitat.
Hi haurà un lliurament econòmic
inicial i una revisió de compliment
de fites cada sis mesos, per assegurar
la seva execució segons les previsions.
Cal dir que, malgrat que es tracta d’un marc plurianual, en realitat

No es tracta de presentar projectes exclusivament mediambientals,
energètics o digitalitzadors, sinó
que seran projectes transversals que
afectin a molts sectors, amb algun
dels impactes específics citats.
Es tracta de projectes transformadors que afectin als processos industrials actuals i que comportin
millores mediambientals, estudi de
cicle de vida, sostenibilitat, digitalització i creixement de llocs de treball
estables. Tots els elements necessaris
per assegurar una recuperació econòmica de durada i assegurar-ne la
seva consolidació. Aquests projectes
comporten també, en molts cassos,
decidir fer un salt endavant per a les
empreses i, per tant, també comporten un risc tecnològic i/o financer,
que cal valorar i assumir i per això
la filosofia d’aquest pla d’ ajudar
aquestes empreses que són viables.
La limitació d’espai no ens permet
especificar tot el que caldria, però
més endavant, en veure com va evolucionant el tema, en donarem més
detalls.
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Es posen fins a 80 multes en la
primera setmana de la desescalada
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Policia Local ha interposat un total de
101 denúncies, 80 de
les quals estan relacionades
amb les limitacions per causes
sanitàries, durant la primera
setmana de l’inici de la desescalada arran de la pandèmia i
de l’entrada en el primer tram
de flexibilització de les normes,
amb l’obertura de bars i restaurants.
La tinenta d’alcalde Carlota
Carner ha informat que hi ha
hagut 26 denúncies per no dur
mascareta, 11 per incompliment del nombre màxim de
persones, 6 sancions a establiments per incomplir la limitació d’aforaments i 37 sancions
per incomplir les restriccions
de mobilitat relatives amb el
toc de queda. Aquestes xifres es
complementen amb 21 denúncies relacionades amb el consum d’alcohol a la via pública,
dur el gos deslligat i altres sancions derivades d’infraccions
de les ordenances municipals.

La candidatura dels Reis
d’Igualada a la Unesco
continua avançant
REDACCIÓ / LA VEU

L
26 denúncies per no
portar la mascarteta,
11 per incomplir el
nombre màxim de persones, 6 a establiments
per superar l’aforament i 37 per incomplir
toc de queda
Carlota Carner ha aprofitar
l’exposició d’aquestes dades
per demanar responsabilitat a

La tinent d’alcalde Carlota Carner.

la ciutadania. “Ve un mes de
desembre ple de dates importants i tothom voldrà passar el
Nadal amb els seus familiars
més popers, encara que sigui
en petit format, però si volem
que això sigui possible, cal que
fem les coses bé i amb la màxima prudència. La Policia Local vetllarà per minimitzar els
comportaments de risc, però
necessitem comptar amb la
col·laboració i la corresponsabilitat ciutadana”.

a candidatura dels Reis
d’Igualada com a Patrimoni Immaterial de
la Unesco continua avançant.
Aquesta setmana, el diari El
Punt Avui informava que hi
ha fins a nou candidatures catalanes a patrimoni mundial o
patrimoni cultural immaterial
de la humanitat que estan en
curs i que, de fet, han superat
alguna de les fases, entre elles
la formulada per Igualada.
Els nostres Reis, amb Sant
Jordi, la Sardana i la cuina
Les nou candidatures amb possibilitats de ser reconegudes
per la Unesco en els pròxims
anys són el conjunt arqueològic grec d’Empúries; el paisatge
cultural i agrícola del Priorat,
Montsant i Siurana; la portalada de Ripoll; el turó de la Seu
Vella de Lleida, i la seu episcopal d’Ègara i la seva pintura, a
Terrassa, pel que fa a patrimoni

mundial, i la cuina catalana, la
festa dels Reis d’Igualada, Sant
Jordi i la sardana, pel que fa a
patrimoni cultural immaterial
de la humanitat.
La nostra candidatura ja va
superar l’anàlisi de la Generalitat, i ja és davant el Ministeri
de Cultura i Esports, i el Consell del Patrimoni Històric, qui
haurà de decidir si s’inscriu en
la llista indicativa espanyola.
Com ja s’ha dit en diferents
ocasions, la candidatura ha de
romandre almenys un any en
aquesta llista abans que sigui
elevada a la Unesco i s’iniciï
tota la tramitació, que inclourà
una missió per verificar in situ
el contingut de la proposta.
L’Estat espanyol només pot
presentar una candidatura
cada dos anys. El comitè de designació espanyol ja ha decidit
que la propera proposta que
defensarà serà la de Caballos
del Vino, de Múrcia, i té prevista una sessió per analitzar totes
les que té sobre la taula.

LA TEVA CAPÇALERA

16

| IGUALADA

Les patronals
territorials, en
desacord amb la nova
Llei de Cambres
Les associacions empresarials
territorials del país, entre elles
la Unió Empresarial de l’Ano·
ia, han elaborat un comunicat
en el que expressen el seu des·
acord amb la proposta de Llei
de Cambres de Catalunya.
“Fa pocs dies coneixíem la vo·
luntat d’aprovar la nova Llei
de Cambres per lectura única,
mentre a principis d’any es va
deixar sobre la taula per falta
d’acord amb els agents econò·
mics i socials i per la proximi·
tat de les eleccions autonòmi·
ques, circumstàncies que no
han canviat.
Les associacions empresarials
territorials,
representatives
d’una gran part del teixit em·
presarial de Catalunya, NO
estem d’acord amb que el trà·
mit d’aquesta Llei es faci per
lectura única. Considerem in·
dispensable que s’obri un am·
pli procés de debat que tingui
en compte les competències
i serveis que ja cobreixen les
associacions empresarials ter·
ritorials, des de la proximitat i
amb afiliació voluntària.
Per tot això, les entitats sota·
signats, demanem als Grups
Parlamentaris del Parlament
de Catalunya que No donin
suport al tràmit per lectura
única de la nova Llei de Cam·
bres”.

L’Associació Dany
Cerebral Adquirit posa
en venda el Calendari
Solidari 2021
Amb la col·laboració de la il·
lustradora Verónica Martín
García i el dissenyador Galo
Bertran, l’Associació DCA
Anoia ha creat un calendari
per a 2021 força original. Amb
la venda del calendari es vol
recaptar fons per a les activi·
tats de l’associació, a la vegada
que donar-se a conèixer a totes
i tots els afectats de DCA de la
comarca. El seu preu de ven·
da és de 6,00 euros i el podeu
trobar a Igualada: Llibreria
Rabell, Llibreria Aqualata, Pa·
pereria Avet, Roig fotògrafs,
Pèl i Ploma. A Capellades a:
Bodega J. Torres. I a Vallbona
d’Anoia, a la farmàcia del po·
ble.
També en podeu demanar a
info@anoiadca.com. I si voleu
www.anoiadca.com, hi troba·
reu tota la informació sobre
l’associació i podreu fer-vos
socis o voluntaris.
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Enrenou entre Junts (PDeCAT) i
Som-hi (PSC-Comuns) per unes dutxes
REDACCIÓ / LA VEU

N

ingú no diria aques·
ta setmana que Junts
per Igualada -bàsi·
cament avui PDeCAT després
dels darrers esdeveniments
polítics al país- i Igualada
Som-hi (PSC i Comuns) ha·
gin estat grans aliats des de
les últimes eleccions muni·
cipals. Unes dutxes tenen la
culpa de l’“enrenou”...
En concret, les dutxes per a
les persones sense recursos,
que eren disponibles a l’Es·
pai Cívic Centre. Som-hi va
denunciar fa uns dies que no
funcionaven des de l’inici de
la pandèmia. Ràpidament el
govern municipal va reac·
cionar admetent la situació,
clarificant que ningú no s’ha·
via quedat sense una alterna·
tiva, i que ja s’estava buscant
un lloc més adient i definitiu.
Al final, però, el servei s’ha
reobert en el mateix lloc.
PSC i Comuns, però, han vol·
gut treure pit de la denúncia,
i aquesta setmana Jordi Cua·
dras feia una roda de premsa
a tal efecte. I això ha tret de
polleguera al govern de Marc
Castells.
Per parts. Som-hi aclaria
aquesta setmana que “després
de la nostra denúncia públi·
ca, l’Ajuntament ha fet marxa
enrere i les ha tornat a posar
en funcionament, i lamentem
que el govern de la ciutat hagi
esperat prop de nou mesos a
fer-ho i hagi calgut que no·
saltres féssim una denúncia,
cosa que ens sembla inaccep·
table i vergonyós.” Cuadras
recorda que “volem una Igua·
lada on tothom pugui viure
amb dignitat i aquest és un

Les dutxes són a l’interior de l’Espai Cívic Centre.

servei que garanteix un dret
tan bàsic com és el de man·
tenir una bona higiene perso·
nal, per això era incompren·
sible que estigués tancat quan
cal, més que mai, que l’Ajun·
tament doni una resposta so·
cial a la crisi que vivim”.
El portaveu de la formació
ecosocialista també es quei·
xava de les “excuses” que va
oferir el govern de Castells.
“Vist el vist, entenem que era
una qüestió de voluntat i con·
siderem que se’ns ha marejat
amb unes explicacions que
han demostrat no ser el mo·
tiu del tancament. Tampoc
ens val l’excusa que es va tan·
car pel confinament, ja que
després hi ha hagut diferents
fases de desescalada i no s’ha·
via reobert”.
La regidora Irene Gil afegia
que “cal fer front a la situació
en global i donar una respos·
ta contundent a l’emergència
social i habitacional d’Iguala·
da, cosa que reclamem”.
Ús populista, per Junts
per Igualada
A les files de Junts per Iguala·
da, es lamenta “l’ús populista

que el grup d’Igualada Somhi s’entossudeix a fer del ser·
vei de dutxes públiques per a
persones vulnerables. No s’hi
val a criticar el tancament
d’aquest servei durant el mes
de març obviant la situació
dramàtica d’emergència sa·
nitària que va viure la ciutat
i que va obligar a tancar tots
els equipaments públics”.
El govern municipal afe·
geix que “tampoc és ètic
apuntar-se la medalla de la
reobertura, perquè l’Ajunta·
ment i Càritas ja estaven ges·
tionant les possibles alterna·
tives molt abans que el grup
liderat per Jordi Cuadras de·
cidís que era una bona idea
aprofitar aquesta qüestió tan
sensible per atacar el govern.
Hauríem agraït que aques·
tes ganes d’aportar solucions
s’haguessin fet notòries du·
rant el tancament perimetral
i no quan ja han passat vuit
mesos”.
Finalment, la formació de
Marc Castells entén que si
Som-hi “estigués atent” a les
seves explicacions “s’hauria
pogut estalviar aquestes de·
claracions”.

El PDeCAT “posa” al pressupost de
l’Estat 200.000€ per al 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Partit Demòcrata
(PDeCAT) ha anuncia
el seu suport als Pres·
supostos Generals de l’Estat.
El diputat Genís Boadella,
ha apuntat que, tanmateix,
“s’ha volgut aportar millores
concretes per Catalunya, per
la Vegueria del Penedès i pel
model de país que defensem”.
Així, destaca el sector de la re·
cerca, a part de la dotació d’un
milió d’euros a l’Institut Cerca
i diverses esmenes destinades

a millorar els centres tecnolò·
gics de Catalunya, inclou tam·
bé l’aprovació d’una dotació
pressupostària de 200.000 €
pel Centre de Simulació de la
Salut “4D Health”.
El diputat afirma que “l’aposta
per la recerca i la salut es veu
reforçada, també, garantint
el finançament als centres de
recerca i reconeixent de tot el
territori i, en aquest context,
el Centre de Simulació d’Igua·
lada, vinculat al Campus
Universitari de Ciències de la
Salut d’Igualada, està cridat a

constituir un dels grans actius
del país en matèria de salut i
recerca”.
Un altre gran acord més a ni·
vell de tot el país és “l’aprova·
ció d’una esmena que permet
salvar la viabilitat de la Uni·
versitat Oberta de Catalunya
(UOC). La contractació dels
professors tutors de la UOC
podrà mantenir-se en les ma·
teixes condicions que tenen
en una universitat pública.”
L’esmena aprovada, segons ha
explicat, permet fer aquesta
equiparació.

Ja es pot sol.licitar la
bonificació de l’IBI per
a famílies nombroses
L’Ajuntament d’Igualada obre
el termini per sol·licitar les bo·
nificacions sobre l’Impost de
Béns Immobles per a famílies
nombroses. El període s’inicia
el dia 1 de desembre i finalit·
zarà el dia 30 aquest mes.
Per tenir-ne més informació
podeu trucar al telèfon de
l’Ajuntament d’Igualada, el
938031950 o bé consultar al
web municipal: http://www.
igualada.cat, dins l’apartat
d’Igualada e-Tràmits, Tràmits
per perfils, Bonificació IBI per
a les famílies nombroses.

Beques per a estudis
artístics del Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l’Ano·
ia obre el termini de sol·lici·
tud de les noves beques per
infants i joves de la comarca
que vulguin estudiar ensenya·
ments artístics extraescolars
i que compleixin els requisits
de la convocatòria.
Es podran tramitar des d’ara,
fins al dia 31 de desembre, i la
finalitat és facilitar la pràctica
d’activitats de caire artístic i
cultural i fomentar, alhora, el
màxim accés a aquesta tipolo·
gia d’ensenyaments.
Aquests ajuts de nova creació
s’adrecen a infants i joves de
la comarca que tinguin en·
tre 3 i 16 anys i la subvenció
atorgada serà compatible amb
qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens
públics o privats, però l’im·
port total rebut per la mateixa
finalitat no podrà superar el
seu cost total.
Requisits
El Consell Comarcal ha pre·
vist una dotació de 10.000 eu·
ros i els ajuts podran ser del
50 o del 100% del cost de l’ac·
tivitat extraescolar fins a un
màxim de 350 euros, en fun·
ció de la renda de les famílies
o de la seva situació socioeco·
nòmica. Hi poden optar els
infants i joves empadronats
en municipis de la comarca i
inscrits en una activitat extra·
escolar organitzada per una
associació, entitat, societat
mercantil, AMPA o qualsevol
institució com un Ajuntament
que tingui centres d’ensenya·
ments artístics a la comarca.
Els detalls es poden consultar
al web www.anoia.cat. Per a
més informació es pot trucar
també al telèfon del Consell
Comarcal 93 805 15 85.
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Alba Vergés, David Alquézar i Bàrbara Ortuño
seran els candidats d’ERC a les eleccions
REDACCIÓ / LA VEU

L

’assemblea
comarcal
d’ERC a l’Anoia ha escollit a l’actual Consellera de Salut, Alba Vergés, com a
cap de llista de la comarca a les
eleccions del proper 14 de febrer i l’acompanyaran l’actual
alcalde de Sant Martí de Tous i
president comarcal, David Alquézar, i l’alcaldessa del Bruc,
Bàrbara Ortuño.
Qui encapçalarà la llista representant l’Anoia serà, de nou,
l’actual consellera igualadina Alba Vergés, qui entoma
el repte de “seguir treballant
pel territori i pel país” amb la
voluntat “de seguir actuant de
manera activa i responsable pel
progrés i la llibertat del país”.
Vergés ha posat en valor “la
molt bona feina que s’ha fet a
la comarca en els darrers anys,
obtenint 17 alcaldies republicanes i sent la primera força de
la comarca” i ha assegurat que
“això és un senyal inequívoc
que nosaltres, els republicans,
treballem per ser útils a la ciu-

Alba Vergés, David Alquézar i Bàrbara Ortuño. / ERC

tadania i oferir solucions” i en
aquest sentit ha assegurat que
“és precisament això el que he
fet i el que vull seguir fent, ara
més que mai davant d’una situació tan complicada i difícil
com la que tenim actualment i
que ha afectat a tot el món de
manera molt dura”.
Alquézar ha assegurat que
“amb la mateixa implicació
amb la que he treballat els darrers anys, convençut que la
visió municipalista és imprescindible per construir la Repú-

blica catalana i que una ERC
forta és la millor eina, he decidit presentar la meva candidatura al Congrés Comarcal” i ha
explicat que “estic decidit per
representar una comarca que
estimo i aprecio, amb el compromís de continuar treballant
per Sant Martí de Tous, la comarca i tots els seus municipis,
defensant els mateixos valors
republicans amb que sempre
he treballat”.
Finalment Ortuño ha manifestat que “formar part d’aquesta

candidatura serà un honor”
ja que “treballem cada dia per
millorar la vida dels nostres
veïns i veïnes, per fer dels nostres municipis un lloc cada cop
millor on viure i aquesta essència és la que ha d’impregnar la
política catalana, la del municipalisme, la que treballa colze a
colze la gent, al carrer, on sempre som i on volem continuar
sent”.
Els propers dies es coneixeran
les posicions en les quals els
anoiencs aniran situats.

Laura Borràs, amb
molta vinculació
amb Igualada, serà
la candidata de
Junts per Catalunya
L’exconsellera de Cultura i
portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs,
ha guanyat les primàries del
seu partit, amb un 75,8% dels
vots emesos. Borràs té una
estreta vinculació amb Igualada, ja que està casada amb
del doctor igualadí Francesc
Xavier Botet, president de
Creu Roja Anoia. La seva colla d’amics, de fa molts anys,
també és a Igualada.
Els afiliats de la formació havien d’escollir el passat cap
de setmana al presidenciable
de la Generalitat entre Laura
Borràs i Damià Calvet. El conseller de Territori, s’ha quedat
amb un 20,5% dels vots.
Amb la candidatura de Laura
Borràs hi haurà dues dones
molt conegudes a l’Anoia com
a candidates a presidenta de la
Generalitat. A més de Borràs,
la igualadina Àngels Chacon
serà la cap de llista del PDeCAT.

La teva factura pot
lluitar contra la COVID-19.
Ara, si et passes a la
factura digital donarem

a l’assaig clínic

#JoEmCorono

Digues adéu per sempre al paper i ajuda’ns a
construir un món més solidari i sostenible.
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La UEA es fa ressò de les necessitats del sector
turístic de la comarca en l’actual situació
REDACCIÓ / LA VEU

L

es empreses del sector
turístic, establiments,
allotjaments
activitats esportives, a l’aire lliure,
cellers, hotels... veuen amb
preocupació com, després de
mesos i setmanes d’incertesa,
aquesta desescalada s’ha dibuixat des de la centralitat i
la realitat de Barcelona i altres
grans municipis.
La Unió Empresarial de l’Anoia ha elaborat un comunicat
en què recull les necessitats
del sector a la comarca, en
plena situació de pandèmia,
anunciant que la pretesa desescalada és, en veritat, una
“fal·làcia”. L’ha fet arribar a les
conselleries d’Interior, Empresa i Coneixement i Salut
de Generalitat, el Procicat així
com els ajuntaments de l’Anoia i el Consell Comarcal.
“Plenament conscients que
ens trobem en una crisi sanitària sense precedents, que
per davant de tot ha d’anar
la seguretat i la prudència, i
convençuts que els epidemiòlegs són els experts que han
de posar les pautes d’obertures i moviments de persones;
empreses i establiments de la
comarca dedicats al sector, lamenten que la realitat de les
zones rurals o les zones menys
poblades, no massificades i on
la premissa és el turisme slow,
no es tinguin en compte”, diu
el text de les empreses del sector.
Les empreses del sector turístic de la comarca són molt diverses, el formen allotjaments
turístics, hotels, empreses
d’activitats esportives, d’activitats a l’aire lliure, d’organització d’esdeveniments, cellers

El turisme rural de l’Anoia ho està passant molt malament amb la crisi de la pandèmia. / ARXIU

Les empreses anoienques del sector lamenten que la desescalada
i les restriccions de gent
s’hagi fet “pensant en la
centralitat de les grans
ciutats”, on hi ha molta
“massa crítica”
i enoturisme i restauració, i
malgrat la realitat hagi estat
diferent aquests darrers mesos, la gran majoria “ha vist
reduïda la seva activitat una
gran part o en la seva totalitat.
A l’estiu, amb encara una certa
flexibilitat en el moviment de
les persones, es va poder treballar amb moltes restriccions
però la desescalada ha afectat
de ple en aquest sector”.
Coherència en els confinaments municipals i comarcals per nombre d’habitants
Des del sector s’entén que
s’hagi hagut de limitar el moviment de la ciutadania però
lamenta “el confinament municipal en zones com l’Anoia,

on, amb un total de 120.700
habitants, bona part del territori és disgregat, no és massificat i els petits municipis i els
establiments i activitats que hi
treballen - la majoria d’elles de
caps de setmana - no poden
ni obrir ja que ningú pot arribar-hi a banda dels mateixos
veïns.” Lamenten així que la
desescalada i les restriccions
de gent s’hagi fet “pensant en
la centralitat de les grans ciutats on l’activitat es pot mantenir, restringida, però compta
amb massa crítica”.
Al mateix temps, recorden
que precisament “som una
comarca de turisme slow, no
de masses, on la seguretat i les
possibilitats de fer-ho tot amb
mesures i control, són molt
més viables”.
Així, tot i que s’ha de prioritzar la salut i la seguretat per
damunt de tot, des del sector
es demana una “major coherència en els confinaments
municipals i comarcals i que
es pugui tenir en compte el
nombre d’habitants dels territoris menys poblats”. Els
allotjaments rurals són els
grans afectats per la limitació
de moviment i si bé són conscients que el turista, i especialment l’estranger, no pot fer
previsions per la incertesa que
hi ha, necessita ajuda poder
resistir l’estocada per tornar a
obrir quan la situació millori.
L’aire lliure i les activitats esportives i de lleure es troben

també en aquesta situació.
Quan l’exterior, la natura, la
distància, l’esport i la salut
són la bandera de bona part
d’aquestes activitats i aquests
negocis, lamenten que “no
s’hagi tingut en compte aquesta realitat en la planificació de
la desescalada, de les restriccions i les limitacions, com sí
que s’han tingut en compte locals i centres tancats d’esport.
Hi ha un gran esforç per part
d’aquests negocis i activitats,
normatives, i seguretat que
no es poden tenir en compte
perquè queden al marge de les
previsions i són un sector que
tampoc han disposat d’ajudes”.
Més ajudes, més equitatives i
proporcionals a les empreses
Des de totes les àrees del sector turístic lamenten la gestió que s’ha fet de les ajudes
que han anat arribant, “amb
comptagotes, competitives i
sense tenir en compte el volum o la realitat dels negocis”.
Igualment, les exempcions i
les ajudes en l’àmbit de la Seguretat Social “semblen anar
més encaminades a mantenir
tancat que no en ajudar a obrir
una mica, progressivament i
amb esforç”. Així, des del sector es demanen més ajudes,
més equitatives i proporcionals a les empreses, celeritat
i rigor en els procediments
de sol·licitud, la possibilitat
d’allargar els ERTOS fins que
hi hagi més estabilitat, i un

CRISI...

L'amenaça als negocis, té solució
Jurídica I Professional:

cop de mà ferm als negocis
que fan un esforç per mantenir plantilla i activitat encara
que sigui menor.
Els esdeveniments de gran públic i moviment de persones
són conscients que la majoria
d’ells no tenen sentit sense una
normalitat com la d’abans.
Accions i activitats vinculades a un entorn més festiu
estan estretament lligades a
la presencialitat i esperen poder recuperar en un futur el
context que els permeti. La no
celebració d’aquests esdeveniments han deixat de generar, a
la comarca, activitat paral·lela,
consum i activitat que hauria
beneficiat també a comerços i
establiments locals.
Celeritat i organització per
poder fer previsions i decidir
amb marge d’acció
Des del sector veuen “amb
preocupació com, després de
tants mesos d’incertesa, en
què les decisions, les normatives i les ajudes s’han anat entomant a batzegades i amb poca
previsió, la situació segueixi
sent precària pel sector. Ningú
demana saber com estarem a
l’abril o que aixequin totes les
restriccions, però sí que es pugui tenir en compte la realitat
més rural, les activitats que no
se centren en locals tancats i
que defugen les aglomeracions de gent, que es valori les
empreses que estan fent grans
esforços per mantenir per
poca que sigui l’activitat i que
no se’ls ha d’ajudar a mantenir
tancat sinó a fer petits passos
endavant, afavorir el consum
intern dins la comarca”.
Des del sector es mira amb
incertesa el 2021 però també
amb la voluntat de millora,
amb ganes de poder revertir un any que ha estat molt
complicat i es reclama major
celeritat i organització per tal
que les empreses puguin tenir
una previsió, per tresoreria,
pels treballadors, poder decidir i actuar amb una mica de
marge i no mantenir incertesa
i desorganització com fins ara”.

Destrucció d'arxiu
confidencial

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Torna la campanya Figues i ous que
promou la salut sexual entre joves
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts, 1 de novembre, coincidint amb
el Dia Mundial de
la Sida, ha començat una
nova edició de la campanya
“Figues i Ous”, de promoció
de la salut sexual i afectiva,
impulsada des dels departament de Sanitat i Salut Pública i Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada. És per això que
aquest dia s’il·lumina la façana i es penja el llaç vermell al
balcó de l’ajuntament.
A més, s’organitzen dues
actuacions, que en aquesta
ocasió van adreçades espe-

cialment al públic infantil i
adolescent i a les seves famílies. La primera tindrà lloc el
dimecres 16 de desembre, a
les 7 de la tarda, i consistirà
en una xerrada en línia a càrrec del psicòleg Dani Borrell,

que parlarà sobre “Educació
afectivo-sexual des de casa”.
Cal fer inscripció prèvia a
promociosalut@aj-igualada.
net.
D’altra banda, els dies 22, 23
i 24 de desembre, en el marc
de les activitats del programa
Fes Nadal, es faran representacions de l’espectacle d’educació afectiva i sexual per a
infants “Taulell de colors”,
obertes només als participants al Casal de Nadal.
Com cada any, la campanya
també inclou la distribució
de kits del plaer (preservatius i lubricant) a farmàcies i
a La Kaserna.

Concepció Cardellach celebra 100 anys!
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Sra. Concepció Cardellach, atesa a la Residència Pare Vilaseca
d’Igualada, va celebrar 100
anys d’edat, ahir, dimecres
25 de desembre de 2020.
Per celebrar el centenari va
rebre un ram de flors, una
carta manuscrita i un vídeo
de l’Alcalde d’Igualada, Marc
Castells, que li va traslladar
la seva felicitació en nom de
la ciutat. El Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), Jordi Ferrer, i la
Directora Tècnica del CSSI,

Maria Àngels Riba, li van
entregar un pastís commemoratiu dels 100 anys amb
el que va bufar les espelmes.

A la tarda la Conxita va rebre la visita dels seus familiars. Enhorabona Conxita,
per molts anys!

Alumnes del Milà fan
voluntariat social a la
residència P. Vilaseca

REDACCIÓ / LA VEU

D

urant els mesos d’octubre i novembre un
grup de 22 alumnes
del Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, han realitzat
un innovador voluntariat en
format telemàtic amb les persones grans ateses a Residència
Pare Vilaseca.
Aquesta activitat de voluntariat va començar el dilluns 26
d’octubre amb una visita virtual de 45 minuts a la residència
per tal que els alumnes coneguessin el centre i els perfils
d’usuaris, com a primera presa
de contacte entre alumnes i residents. Es va assignar un grup
de 5 o 6 residents a cada grup
d’estudiants i dia 29 d’octubre
es va començar amb un primer
torn de 3 videotrucades de 45
minuts cadascuna. El 6 de novembre es va fer un segon torn

de videotrucades en les que els
alumnes van parlar amb els
residents per tal de conèixer
els seus interessos, inquietuds,
capacitats i recursos i així poder planificar i organitzar les
posteriors sessions virtuals
que es van realitzar els divendres 13 i 20 de novembre. El
divendres 13 es van realitzar
les 3 primeres sessions virtuals
planificades pels estudiants,
molt variades, que van incloure activitats de fitness, concurs
de preguntes i respostes, Pictionary, manualitats nadalenques, i jocs com el “veig, veig”,
endevinalles, identificar sons
o explicar històries. El divendres 20 de novembre va concloure el voluntariat amb les 3
darreres sessions.
Ha estat un voluntariat diferent de l’habitual, adaptat a les
actuals restriccions, però molt
enriquidor tant pels alumnes
com pels residents i pel professor i els tècnics.
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Èxit d’assistència a la 9a Setmana de l’Ocupació i a l’Igualada
Prepara’t sobre el mercat laboral
REDACCIÓ / LA VEU

L

a 9a edició de la Setmana de l’Ocupació
– Igualada Prepara’t
finalitza amb èxit d’assistència i bona puntuació per als
i les assistents. Es tracta de
la del projecte social impulsat conjuntament des de la
Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada,
amb l’objectiu de donar eines
i acompanyament per a la recerca de feina en el nou mercat laboral a persones que en
cerquen, que estan en situació
d’atur o que busquen un canvi
professional. Aquesta edició
va aprofundir els canvis que
ha obert la pandèmia: sectors
que creixen, un nou model de
treball i noves maneres de treballar, que comporten molts
reptes, ja sigui per exemple, la
necessitat vital de les eines informàtiques, per teletreballar
o fer afrontar amb èxit una entrevista de feina.
El Prepara’t 2020 -que va arrencar el passat dilluns dia 16
i va finalitzar el divendres dia
20 de novembre- es va realitzar íntegrament a través d’una
plataforma virtual, donades
les circumstàncies generades per la pandèmia. Aquesta
novena edició va oferir dues
propostes clarament diferenciades: per una banda, sessions formatives amb experts
i ponents reconeguts, i per
l’altra, el Connecta, l’activitat
que uneix oferta i demanda de
feina.
Sessions formatives per
donar eines per a la
recerca de feina
En aquest sentit, el dilluns dia
16 de novembre, va tenir lloc la
ponència “El Mercat Laboral a
l’Anoia” a càrrec del regidor de
Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi
Marcé i el president de la Unió
Empresarial de l’Anoia, Joan
Domènech.
Per la seva part, Marcé va
detallar els diversos programes que es desenvolupen des
d’Ig-Nova Igualada, així com
també, les diferents línies i
àrees d’actuació que es realitzen al servei de la ciutadania
com l’orientació, la prospecció i la formació: “Són els tres
pilars que giren al voltant de
les persones. Des d’Ig-Nova i el departament d’ocupació treballem amb la millora

Cada trobada formativa ha comptat amb una
mitjana d’entre 90 i 100
persones per sessió
constant per oferir la màxima
qualitat dels nostres serveis”,
A més, el regidor també va exposar que en “la recerca de feina combina molts factors: entre ells, la motivació, l’actitud
positiva i l’autoconeixement.
Podem afrontar qualsevol repte o qualsevol dificultat si hi
posem una actitud positiva”.
Per la seva part, el president de
la Unió Empresarial de l’Anoia
va oferir una presentació del
teixit empresarial productiu
de la comarca, destacant que
“l’Anoia és una comarca diversificada i basada en petites
i mitjanes empreses” i que “és
la comarca de Catalunya que
major especialització presenta
en arts gràfiques i metal·lúrgia”. Tot i així, Domènech va
animar a tothom en la recerca de feina davant la situació
generada per la pandèmia i va
explicar que tot i el context, hi
ha empreses anoienques que
cerquen personal “Aprofiteu
les eines del nou mercat laboral per aconseguir els vostres
objectius”, va destacar.
Tant el president com el regidor van exposar les diverses
accions que es desenvolupen
tant des del consistori com des
de la patronal es destinen recursos i projectes per fomentar l’ocupació. Per la seva part,
Marcé va detallar els diversos
programes que es desenvolupen des d’Ig-Nova Igualada;
i per l’altra part, Domènech
va exposar la borsa de treball
que disposa la UEA on les empreses de l’Anoia associades
a l’entitat publiquen les seves vacants, o el programa 30
PLUS que ofereix contractació
subvencionada a les empreses
per inserir persones d’entre 30
i 45 anys.
Conferència
Seguidament, va tenir lloc la
conferència “Quin és el futur
laboral que ens espera? Estratègies per liderar el nostre
projecte de vida”, a càrrec de
Marta Zaragoza, economista,
assessora, formadora, conferenciant i investigadora. Durant la sessió s’hi exposaren
algunes de les claus del futur
laboral, però també com liderar el propi projecte laboral,

Joan Domènech i Jordi Marcé.

L’activitat relacional
anomenada Connecta ha comptat amb
un total de 32 ofertes
de feina d’empreses
de la comarca
professional i/o emprenedor
amb l’objectiu de donar la millor resposta als nous reptes
presents i futurs.
Zaragoza va animar a tots i
les assistents a utilitzar les
noves tecnologies. “La innovació i la creativitat han de
ser eixos fonamentals. Sempre ens hem de transformar i
donar la nostra visió més millorada. Les tecnologies han
de formar part nostra sí o sí”
i que “De la Covid-19 podem
extreure coses positives com
el teletreball. Ens ha donat
més eficiència i més eficàcia.
Estalviem recursos, tenim
millor organització espai i
temps, i també, una millor
conciliació”. A més, Zaragoza
va fer un repàs del futur dels
sectors on apunta que les professions que més en tenen són
les professions basades en les
noves tecnologies, l’alimentació, els serveis a l’empresa, el
medi ambient, la salut física o
mental, l’educació i el sector
públic.
El dimarts va ser el torn de
la conferència “Com vendre’t
avui dia per buscar feina” a
càrrec de Mónica Mendoza,
psicòloga, conferenciant internacional, formadora, experta en intel·ligència emocional, motivació, vendes i
creixement personal. Durant
la conferència motivadora,
Mendoza va destacar la importància de potenciar les
habilitats personals que no

només ens permetran aconseguir els reptes laborals, sinó
a tenir una vida més plena i va
animar als i les assistents a fer
autocandidatura: “Manifesteu el vostre talent i el vostre
coneixement. No us frustreu
si no us responen, això forma
part de la vida” i que “Hem
entrat en un entorn VUCA:
volàtil, ambigu, complex i incert. Ara més que mai hem de
treballar la identitat digital” i
que per fer-hi front, és molt
important l’autoconeixement:
“Ens hem de saber vendre i
diferenciar-nos del mercat”.
Després van tenir lloc dos tallers a càrrec de Carlos Bella,
docent universitari, conferenciant, consultor i formador en habilitats directives i
intel·ligència emocional. Uns
tallers que van donar les eines
necessàries per fer front a l’activitat posterior, al Connecta,
l’espai relacional d’oferta i demanda de feina. En el primer
taller “Com fer un CV d’impacte”, Bella va destacar que
“El CV ha de reflectir la vostra professionalitat, això és
el que el fa atractiu de debò.
Serveix perquè algú que no
et conegui, agafi el telèfon i
et truqui. No només ha de ser
un recull del que has estudiat
o fet, ha de ser un flyer dels
serveis que ofereixes” i que al
CV hi ha de dir “Qui ets, què
sents, què ofereixes. Això és
un CV eficient perquè sigui la
clau per fer un procés de selecció òptim i amb èxit”.
El segon taller impartit per
Bella “Com preparar-te per
a una entrevista virtual”, l’expert va destacar que “les entrevistes de feina virtuals han
vingut per quedar-se” i va donar consells als i les assistents
per fer-hi front.

32 ofertes de feina
al Connecta
Els dies 18, 19 i 20 de novembre va tenir lloc el Connecta,
que després de l’èxit de la darrera edició, enguany ha presentat la novetat de celebrar-se
durant tres dies consecutius.
Es tracta d’un espai creat per
generar oportunitats i reactivar l’ocupació i les oportunitats de treball del nostre
territori, és a dir, un punt de
trobada entre empreses que
cerquen personal per a les seves plantilles i persones que
busquen feina.
El Connecta d’enguany ha
presentat un total de 32 ofertes de feina de dotze empreses
de la comarca amb diferents
perfils sol·licitats: des de vacants més tecnològiques, fins
a perfils com llicenciats/des
en ADE, auxiliars/es administratius/ves, peons, operaris, entre altres. En aquest
sentit, una quarantena de
persones han presentat les seves corresponents candidatures i s’han entrevistat amb les
empreses que participaven en
aquesta acció. Les empreses
que s’han presentat al Connecta valoren positivament
aquest esdeveniment i destaquen la novetat en gestionar-ho a través de la plataforma online, que tot i ser una
aposta arriscada, ha donat
molt bon resultat, ja que algunes d’elles ja han trobat els
candidats i han pogut tancar
les ofertes de feina.
Des de l’organització se celebra la bona entesa per ajudar a les persones fomentant
l’ocupació i oferint eines per
a la motivació i recerca de
feina; així com a la vegada,
ajudar al teixit empresarial a
captar talent.
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Aigua és Vida, PAH i CC.OO. insten al govern a complir una
moció per ser inclosos en una futura comissió
REDACCIÓ / LA VEU

A

igua és vida, CCOO i
la PAH van presentar
una moció al darrer
ple de l’Ajuntament d’Igualada per reclamar la constitució
d’una nova Comissió d’Estudi
del servei d’aigua.
Davant del “tancament sobtat”,
expliquen en un comunicat, de
la Comissió d’Estudi que han
fet públic tant alguns grups
municipals com alguns representants dels veïns, tots participants de la Comissió d’Estudi,
la memòria no s’ha pogut finalitzar, motiu pel qual les entitats pro aigua pública consideren que “és necessari constituir
una nova comissió d’estudi
transparent i democràtica i per
això hem presentat una moció
al ple de l’Ajuntament”. Segons
han explicat, “la Comissió
d’Estudi ha de lliurar una memòria que posi en evidència
tots els valors del servei d’aigua,
motiu pel qual aquesta memòria és una eina imprescindible
per tal que es pugui sotmetre a

consideració del ple de l’Ajuntament, però també per a que
la ciutadania pugui presentar
al·legacions i reclamacions
amb temps i coneixement”. És
per això que assenyalen que “és
més que necessari constituir de
nou una nova comissió evitant
els errors de l’anterior”.
Segons han explicat les entitats d’Aigua és vida, la PAH i
CCOO, “la Comissió d’Estudi no ha pogut abordar temes
cabdals com ara l’anàlisi cost-benefici, les normes reguladores del servei o un estudi de
viabilitat de la gestió pública,
entre d’altres”. Igualment, també han volgut recordar que
“tant alguns grups municipals
com alguns representants dels
veïns, han formalitzat queixes
sobre el mal funcionament de
la Comissió d’Estudi, queixes
fonamentades en la manca de
transparència i de criteris democràtics, aspectes negatius
que la nova Comissió d’Estudi hauria de solucionar”. En
aquest sentit, les entitats pro
aigua pública assenyalen que

“la nova Comissió d’Estudi no
ha de tenir assessors vinculats
a Agbar i que aquests assessors
han de servir al conjunt dels
membres de la comissió, així
com també necessita calendaritzar les reunions per tal de facilitar la participació dels seus
membres i realitzar un estudi
de viabilitat de gestió directa,
entre d’altres problemes a solucionar”.
Aquesta manca de transparència i de criteris democràtics per
part de l’Ajuntament, assenyalen, “és símptoma de la manca de voluntat per solucionar
el problema de l’aigua, fet que
podria impossibilitar la gestió
pública com a alternativa tot i

que té majoria al ple de l’ajuntament”. Per aquest motiu assenyalen que “constituir una
nova comissió d’estudi evitant
els errors de l’anterior milloraria la transparència i els criteris
democràtics bàsics, quelcom
que facilitaria la decisió al ple
de l’ajuntament sobre el futur
de la gestió del servei d’aigua, al
mateix temps que enfortiria la
relació de l’Ajuntament amb la
seva ciutadania”. Igualment, les
entitats d’Aigua és vida, la PAH
i CCOO recorden al govern
de l’Ajuntament com a tots els
grups municipals del consistori, que “segons l’article 183 del
ROAS totes les associacions locals afectades en la matèria de

l’aigua han de poder participar
i que totes tres estan afectades
en la matèria de l’aigua”, motiu
pel qual insten a tots els grups
municipals, especialment al
govern, a que els permetin participar directament d’aquesta
nova Comissió d’Estudi.
La moció presentada al Ple de
l’Ajuntament d’Igualada del
mes de novembre va ser aprovada amb els vots favorables
d’ERC Igualada, Igualada Somhi i Poble Actiu. Per aquest
motiu, les entitats pro aigua
pública demanen als grups
municipals d’ERC Igualada,
Igualada Som-hi i Poble Actiu que “es mantinguin ferms
en la seva decisió i facin tot el
possible per tal de respectar els
acords de la moció aprovada al
Ple de l’Ajuntament”.
Igualment, insten al govern
de l’Ajuntament a acceptar els
acords de la moció aprovada
perquè “ja no és una demanda
només de les entitats pro aigua
pública, sinó també una demanda ciutadana realitzada a
través dels seus representants”.

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 9 de gener de 2021 a les
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.
2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada i Santa Margarida de
Montbui.
3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa
amb el pagament de la vostra compra.
4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i
dipositeu-la a l'urna.
5. La data màxima per rebre les butlletes serà el divendres dia
8 de gener del 2021
6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres
establiments.
7. No és necessari ser present en el moment del sorteig.
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la
butlleta.
8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta
s'exposarà a la botiga d'expedició.
9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.
10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.
11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.
12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes
l'obliguessin a fer-ho.
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Sis gestories reben el
segell d’impulsores de
cooperatives

REDACCIÓ / LA VEU

D

es del Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ateneu Cooperatiu
de la Catalunya Central s’ha
organitzat aquesta tardor el
curs per a l’obtenció del distintiu Segell Coopera 2020,
que identifica aquells professionals de l’assessoria i la
gestoria que han completat
una formació sobre economia social i cooperativa i que
es comprometen a promoure
el model cooperatiu. L’aposta
per l’economia social i solidària és precisament una de les
apostes del departament de
Promoció Econòmica de l’ens
comarcal.
Aquest dimarts, 24 de novembre, s’ha lliurat el Segell Coopera 2020 als sis despatxos i
professionals que n’han estat
mereixedors: Despatx Imma
Serra, Àlex Julien, Grup Carles, Edmon’s Assessors, JM
Morros i Poch i Ruana. Els
encarregats de fer-ne l’entrega han estat el vicepresident
primer del Consell Comarcal,
Jordi Cuadras, i les representants de l’Ateneu Cooperatiu,
Alba Rojas i Blanca Pellicer.
Durant l’acte, Jordi Cuadras
ha recordat que “amb aquesta
acció empoderem les gestories de la comarca perquè puguin assessorar i acompanyar
projectes d’economia social i
solidària. El cooperativisme
és una forma de crear ocupació al territori i de fer-ho amb
una vocació marcadament so-

cial. De fet, és un dels punts
recollits als 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible
que marca la ONU i que seguim des de la institució. Des
del Consell treballem per ser
una comarca amb una economia plural i creiem que
en la reconversió econòmica
de l’Anoia que cal impulsar
per afrontar la crisi de la Covid-19, els projectes lligats a
l’economia social i solidària
poden sorgir amb força i crear
ocupació”.
El curs ha constat de quatre sessions, les tres primeres
adreçades a professionals i
despatxos que participaven
per primera vegada al curs o
bé per a assessories i gestories
que ja tenien el Segell però volien aprofundir o reciclar. La
primera sessió tenia una part
introductòria i es va abordar
el règim societari i laboral de
les cooperatives; la segona
tractava el règim econòmic
de les cooperatives i, la tercera, el règim fiscal i comptable.
Finalment, hi va haver una
darrera sessió adreçada a tothom, però especialment a les
assessories i gestories, que els
va permetre revalidar el Segell
Coopera.
Les gestories han rebut, doncs,
un segell que acredita que tenen coneixements suficients
per informar i assessorar cooperatives, tant per a la seva
nova creació com per la gestió
i presentació de documentació fiscal o comptable, un cop
ja es troben en funcionament.

Projecte comarcal esTic+aprop per
impulsar la tecnologia en la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal,
a través del Consell
de la Gent Gran de
l’Anoia i amb la col·laboració
de diferents ajuntaments del
territori, han posat en marxa aquesta tardor la iniciativa
esTIC+aprop, en el marc del
programa de Xarxa de Suport
al Voluntariat de l’Anoia.
En el moment actual s’ha detectat, especialment en entorns rurals i urbanitzacions,
un creixent aïllament físic de
les persones grans i unes consegüents dinàmiques de solitud i aïllament social, incloent
també problemàtiques de tipus relacional i de salut.
L’objectiu del projecte, en conseqüència, és formar les persones majors de 65 anys de
la comarca en les possibilitats
de comunicació i informació
que els pot aportar el seu telèfon mòbil o la tauleta, per
ajudar-les a pal·liar aquesta
soledat no desitjada i sentir-se
més acompanyades i informades.
S’hi contemplen tres vessants
d’actuació. El tecnològic i formatiu per a fomentar la comunicació amb les persones
properes, persones externes
o noves i teixit social, alhora
que s’adquireix una nova manera d’estimular capacitats,

entreteniment i formació; el
participatiu, que crea nous
espais, produint coneixement
intergeneracional, aportant
un objectiu a la persona gran
per sortir a l’exterior i sobretot, potenciant la socialització
i prevenint possibles conseqüències de salut mental i física de les persones grans; i el
Social, enxarxant els diferents
agents socials del teixit comunitari i promovent la seva col·
laboració i cohesió.
La vicepresidenta de Serveis a
les Persones, Carme Zaragoza,
apunta que “la pandèmia, sens
dubte, ha accelerat i agreujat
aquesta casuística i, per això,
des del Consell Comarcal
ens hem proposat ajudar les
persones grans a fer-hi front,
facilitant als ajuntaments i
entitats de cada municipi l’arrencada del projecte i la seva

implementació, així com les
eines per a la seva continuïtat
de forma autònoma”.
Ja s’hi han sumat 9 municipis
El Consell de la Gent Gran
de l’Anoia ha impulsat aquest
projecte i, vist el bon funcionament del seu desenvolupament a Castellolí, ara es promou per poder-lo dur a terme
a altres municipis de la comarca. En aquest moment ja són
9 els municipis de l’Anoia que
s’hi han sumat: Argençola, Calaf, Carme, El Bruc, Els Hostalets de Pierola, Jorba, Òdena,
Sant Martí Sesgueioles i Santa
Maria de Miralles. I també es
compta, pel que fa pròpiament
a l’activitat formativa amb la
gent gran participant, amb la
implicació d’entitats socials,
juvenils, formatives i amb voluntaris i voluntàries.

L’Associació Salut Mental Anoia rep la
qualificació oficial d’utilitat pública
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 2 de novembre
l’Associació Salut Mental Catalunya Anoia
va rebre la notificació des de
la Direcció general de Dret
i d’Entitats Jurídiques i amb
la publicació al DOGC núm.
8261, la resolució definitiva de
l’atorgament de la qualificació
d’utilitat pública. L’entitat veu,
així, reconeguda la seva tasca al
llarg dels 22 anys de la seva història. Expliquen des de l’enti-

tat que “aquest reconeixement
merescut ha estat possible per
la col·laboració, aportació i
treball d’un seguit de persones
que han fet el que és, avui en
dia, aquesta entitat. Aprofitem

per agrair a tots i a totes la tasca
feta, tant usuaris dels nostres
serveis com professionals que
hi són i els que no, voluntaris,
famílies a tots els col·laboradors tant públics com privats”.

IGUALADA | 23

Divendres, 4 de desembre de 2020

L’Equip d’Atenció a la Vellesa de
l’Anoia compleix 5 anys

MPS acorda amb
l’Ajuntament instal.lar
un multijoc inclusiu
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia del Consell Comarcal (EAVA),
un equip multidisciplinari que
assessora, estudia i intervé en
aquelles situacions de maltractament a persones grans, ha
complert cinc anys d’activitat
aquest mes de novembre. El
Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania
del Consell Comarcal de l’Anoia, amb recursos com aquest, fa
una aposta clara per la prevenció, la detecció, la intervenció i
la recuperació de les persones
grans que viuen situacions de
maltractament.
En tot aquest temps, aquest
recurs ha atès un total de 368
persones i ha treballat en 162
casos –en l’actualitat en té 35
d’oberts–. Més de la meitat
d’aquests casos, un 51%, corresponien a Serveis Socials Bàsics com a detectors principals,
un 16% a l’àmbit de la salut, el
12% a qüestions relacionades
amb institucions, el 10% a Serveis Socials Especialitzats i, el
10% restant,
a altres àmbit com
ANUNCI 250 x 90,25 20.pdf

Ha atès fins ara 368
persones i ha treballat
en 162 casos diferents
cossos de seguretat o altres serveis a la ciutadania.
L’EAVA ha estat una acció important dins el programa “Pels
bons tractes a les persones
grans”, dissenyat el 2014 i que
pretenia abordar el fenomen
del maltractament des de la
prevenció fins al seu abordatge.
Aquest programa s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys
i ha impulsat també diverses
accions com la campanya de
prevenció “Tracta’m bé” liderat
pel Consell de la Gent Gran de
l’Anoia, diferents formacions
dirigides a diversos col·lectius,
o l’elaboració de la “Guia territorial de l’Anoia per a l’actuació
contra els maltractaments a les
persones grans”.
Des de l’ens comarcal s’agraeix la confiança dipositada en
aquest equip, clau en la lluita
contra els maltractaments a les
persones grans, un equip especialitzat que combat aquesta
xacra
social. 10:42
En aquest sentit,
1
18/11/20

el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, apunta que “cal que sapiguem valorar la importància de comptar
amb recursos com aquest, que
n’estiguem orgullosos i que els
potenciem en el futur, perquè
l’atenció i la cura de les persones grans és un dels principals deures i reptes que tenim
les institucions de proximitat
en els temps actuals”. Precisament, el passat 17 de novembre i coincidint amb aquest 5è
aniversari, es va organitzar la
jornada “L’EAVA, 5 anys abordant les situacions de maltractaments a les persones grans”,
en què es va fer una valoració
retrospectiva d’aquest període, es va compartir una taula
d’experiències i es van abordar
diferents aspectes rellevants i
casos de bones pràctiques.
La creació i posterior funcionament de l’EAVA, un equip
únic i pioner a tot l’Estat, ha
estat possible gràcies al recolzament de tècnics, professionals, ajuntaments i altres
administracions, més enllà del
Consell Comarcal, com la Diputació de Barcelona.

REDACCIÓ / LA VEU

L

’associació MPS Lisosomals, de malalties
Lisosomals com les
Mucopolisacaridosis (MPS) i
Síndromes relacionades (SR),
ha acordat amb l’Ajuntament
d’Igualada la instal·lació d’un
multijoc inclusiu a la ciutat.
A través del projecte DIVER
MPS, l’entitat pretén recaptar fons per tal d’instal·lar un
multijoc adaptat als infants
amb discapacitat, i incloure’l als parcs infantils d’arreu
d’Espanya. La primera ciutat
on el projecte té previst instal·lar-lo és Igualada, seu de
l’entitat.
Per fer-ho possible, des de
l’entitat es va contactar amb
l’Ajuntament d’Igualada, qui
va mostrar la seva disposició
a fer possible un espai infantil
inclusiu a la ciutat. El projecte incidirà molt positivament
en el lleure i la salut emocional dels nens i nenes afectats.
L’acció suposarà un incentiu
per sortir al carrer per a tots
ells/es, i més en aquest moment social, on molts encara

no han sortit de casa des de
l’inici de la pandèmia, per ser
un col·lectiu d’alt risc.
Actualment hi ha una manca
molt important de jocs inclusius als parcs infantils, i des
d’MPS Lisosomals es vol treballar per revertir la situació.
Recaptació de fons per a fer
possible DIVER MPS
Per tal de fer-ho possible, des
de l’entitat s’ha impulsat un
espai a la plataforma de recaptació de fons “Mi grano de
arena”, que pretén assolir un
total de 8.500€ en aportacions
voluntàries.
Durant un mes, tothom qui
vulgui col·laborar amb la causa, ho pot fer amb un import
totalment voluntari. L’enllaç
per accedir a la plataforma
és el següent: https://www.
migranodearena.org/reto/
un-diver-mps-mucha-felicidad-y-diversion-. A més, el
projecte també forma part de
#GivingTuesday, el moviment
global que vol incentivar i
multiplicar les bones accions
de les persones, l’1 de desembre de cada any.

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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Espai patrocinat per

El Consell Comarcal de l’Anoia i diversos municipis
promouen el sector artesanal de la comarca
El projecte La Cabanya inclou un mercat
d’artesans i creadors
locals i una ruta
d’aparadors creatius

ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia i els ajuntaments de Sant Martí de
Tous, La Llacuna, Copons i
El Bruc, amb la col·laboració
de a Diputació de Barcelona
i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, impulsen
el projecte La Cabanya, un
esdeveniment que inclou un
mercat d’artesans i creadors
locals i una ruta d’aparadors
creatius, amb l’objectiu de
promocionar el sector artesanal de la comarca de l’Anoia
en general i, més concretament, el dels quatre municipis participants.

Els municipis que hi intervenen són Sant Martí
de Tous, la Llacuna,
Copons i el Bruc
El Mercat d’artesans tindrà
lloc els dies, 11, 12 i 13 de
desembre i se celebrarà a la
Casa del Teatre Nu a Sant
Martí de Tous. Hi participaran una trentena d’artesans i
creadors de disciplines diverses: ceràmica, tèxtil, joieria,
cuir, fusteria, il·lustració,
entre d’altres. Aquesta varietat d’elements de producció
artesanal oferiran una alternativa de compra sostenible i
local, una aposta per trencar
amb el consum massiu i poc
respectuós amb el medi am-

acollida, amb una cinquantena de participants en alguna
de les accions.
El disseny del cartell de l’esdeveniment ha estat realitzat pel
dissenyador igualadí Xavier
Mula, que ha volgut mostrar
amb aquesta proposta gràfica “un espai de comunitat,
un espai màgic, de creació,
d’art, on hi passen coses i que
alhora està connectat amb la
natura, la nostra comarca i la
cultura”.
bient. Una compra original,
on cada producte és únic, creat sense pressa i amb un impacte positiu en el territori.
El mercat estarà acompanyat
d’una ruta d’aparadors creatius entre els quatre pobles
participants, que tindrà lloc
del 6 de desembre al 10 de gener. Aquests espais expositius
mostraran l’obra de més de 40
artesans i creadors de la comarca. Una manera diferent
de conèixer el territori rural,
ple de racons per descobrir i,
al mateix temps, de creadors i
artesans locals.
La Cabanya tindrà quatre
edicions anuals repartides en
cada un dels municipis que
formen el projecte. La convocatòria d’aquesta primera edició ha tingut una excel·lent

Aquestes accions s’inclouen
dins d’Anoia en Transició, un
projecte innovador que fomenta i difon l’artesania contemporània i treballa per potenciar el territori rural com
a font de riquesa cultural, patrimonial i paisatgística i com
a generador d’oportunitats.
La difusió de La Cabanya
es realitza a través del canal
online @lacabanya_anoia,
on cada dia es descobreix
alguna de les històries que
s’amaguen darrera de cadascun dels creadors i dels pobles que els acolliran durant
aquesta campanya de Nadal.
Una experiència de compra
sense pressa i una altra manera de descobrir el territori
més proper.

Avui a les 12 del migdia, ple de
moció de censura a Piera
REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres, a les
12 del migdia, hi ha
convocat el ple de
moció de censura contra el
que ha estat alcalde fins fa
una setmana, Jordi Madrid
(ERC). Recordem que dijous
passat va presentar la seva
dimissió.
Fa dues setmanes es va
anunciar que el partit soci de
govern, Junts x Piera, liderava un acord amb el PSC i el
grup Ara és demà (Comuns)
una proposta per a fer un go-

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

vern alternatiu i va presentar
una moció de censura. Madrid es va mostrar la setmana
passada en roda de premsa
molt dolgut amb qui fins ara
era “un amic i un home de
confiança”.
Per al fins ara alcalde l’estratègia per fer una moció de censura es va portar “d’amagat”
i que fins a tres vegades li va
demanar al futur alcalde Josep Llopart (Junts), si era cert
que hi havia preparant-se una
moció, però fins a darrera
hora no ho va admetre.

Aquesta setmana, el PP va
fer un duríssim escrit contra
els signants de la moció, i especialment Josep Llopart, a
qui considera l’arrel del problema polític que viu Piera i
tan responsable, si cal, com
Jordi Madrid.
El fins ara alcalde ha demanat que a partir d’ara “entre
tots es treballi per cercar la
millor solució, respectant la
voluntat expressada a les urnes”. En el ple d’avui es ratificarà la dimissió i es debatrà
la moció de censura.
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Activitats culturals i solidàries per
la Marató de TV3 amb el suport de
l’Ajuntament montbuienc
MONTBUI / LA VEU

E

ls professionals d’Atenció Primària de l’Anoia volen col·laborar de
forma activa amb la Marató
de TV3 d’enguany. 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’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui, que
adquirirà litografies, dona
suport a la iniciativa, i que
també publicitarà l’activitat
pel municipi.
Des del col·lectiu de professionals d’Atenció Primària de
l’Anoia s’ha volgut sensibilitzar a la ciutadania a través
d’aquesta proposta artística,
i que es materialitzarà en la
venda de litogafies a benefici
de La Marató.
Les litografies solidàries realitzades per Anna Font volen
transmetre els colors de la
lluita diària contra la pandèmia: el blanc de les bates, el
blau dels guants, el verd de
les mascaretes, 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 còpies del quadre
a través d’un enllaç o d’un
codi QR que permet accedir
a un formulari. El preu de
cada litografia és de 10€, que
aniran a parar íntegrament a
La Marató. Trobareu tota la
informació i la possibilitat
d’adquirir les litografies solidàries a l’enllaç http://forms.

El passat juliol ja es va presentar el llibre a l’Ateneu d’Igualada

gle/MjQh6Y6NeQWLiFkLA
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 montbuienc també s’està treballant per organitzar, coincidint l’edició de La Marató de
TV3 d’enguany dedicada a
la Covid-19, un acte públic
de presentació del llibre de
Xavier Fernández Gené “50
dies exiliats. Poemes del confinament”, recull de poemes
realitzats durant els 50 dies
de confinament de la primavera d’enguany.
Aquesta activitat s’està ultimant, però l’objectiu és que
diferents persones destaca-

des de Montbui puguin llegir poemes d’aquest llibre, i
que, el dia de la presentació
es passi un vídeo amb les
gravacions de les lectures de
poemes.
L’Ajuntament de Montbui hi
col·laborarà, adquirint diferents exemplars d’aquest recull 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
Fernández enviava aquests
poemes de forma diària als
seus amics, i el mes de juliol passat va editar aquest
llibre, que es podrà adquirir
durant les properes setmanes
a la Biblioteca Mont-Àgora
i també a diferents llibreries
anoienques, per tal de poder
col·laborar amb La Marató
de TV3.

Taller “Cuina sense pares” de la
Diputació, a Vallbona d’Anoia
VALLONA D’A. / LA VEU

D

urant el mes de desembre la Diputació de
Barcelona segueix impulsant els tallers “Cuina sense
pares” als municipis de la província, amb l’objectiu d’acostar
als joves al món culinari a través
de receptes saludables i fàcils.

Vallbona d’Anoia acollirà el
taller els propers dies 13 i 14
de desembre a l’Institut.
Els tallers tenen una durada
de dues hores, durant les quals
es donen un seguit de consells
sobre alimentació i s’elaboren
plats fàcils, ràpids, saludables
i econòmics. Durant la classe
pràctica també es difon el web

www.cuinasensepares.cat,
amb diferents recursos sobre
alimentació saludable.
Entre altres continguts, s’hi
pot trobar un recull de receptes complementat amb
un vídeo que mostra el procés d’elaboració de cada plat.
També es pot seguir a través
del canal Instagram.

A la placa de
l'Ajuntament
i placa
Pius XII
Mati: 9:00 h a 14 :30h.
Tarda: 16:30h a 21:00 h.

Organitza:

Col· labora:
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Projecte de millora de la plaça de la
Unió consensuat amb els veïns

Avui divendres, tests
d’antígens ràpids

MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
ja disposa del projecte
de remodelació i millora de
la Plaça de la Unió de Vista
Alegre.
El projecte de remodelació ha
estat elaborat per l’empresa
Batlle i Roig. Aquesta proposta tècnica es va presentar als
representants de l’Associació
de Veïns i Veïnes del Barri de
Vista Alegre.
A partir d’aquí, des de l’entitat
veïnal es va fer una crida a les
persones del barri per tal que
fessin les seves aportacions
i que es pogués decidir amb
la major participació possible les millores que caldria
realitzar. L’Associació veïnal
de Vista Alegre va organitzar
una reunió de grups reduïts
per explicar les diferents opcions i també va exposar totes
les opcions a través del grup
de watsapp de l’associació.
Com explica la responsable
de l’associació, Mónica Portero, “hi van participar una
setantena de persones, que
van fer les seves aportacions
sobre com voldrien que fos la
remodelació d’aquest espai”.
Cal recordar que la Plaça de
la Unió és un espai de lleure, ubicat a tocar d’una de les

A

sortides de la trama urbana
del Nucli Urbà, i també situat
en un dels accessos a la futura
Via Blava del riu Anoia.
Els veïns i veïnes de Vista
Alegre, un cop consultats,
van acabar decidint que el
projecte inclogués una pista
de futbol sala pavimentada.
També es va decidir que es
pogués mantenir un espai de
sorral per tal de poder continuar jugant a la petanca, però
sense que estés senyalitzat
aquest espai. I de la mateixa
manera es va veure bé la possibilitat de col·locar elements
esportius com ara porteries
de futbol o cistelles per a basquetbol.
Des de l’Ajuntament de Santa

Margarida de Montbui es vol
prioritzar la millora d’aquest
espai, les obres del qual es
calcula que podrien sortir a
licitació durant els propers
mesos per uns 270.000 euros,
aproximadament.
El projecte contempla una
remodelació completa de l’espai, dignificació dels accessos, i una compartimentació
dels espais seguint els criteris
dels veïns i veïnes.
Cal recordar que la millora
de la Plaça de la Unió era
una reivindicació continuada dels veïns i veïnes de la
zona. Les darreres millores
en aquest parc dataven de
2017, quan es van fer uns petits canvis en el mobiliari.

quest divendres entre les 9 i les 13 hores i entre les 15 i les
19 tindrà lloc al vestíbul de
Mont-Àgora una jornada de
cribatge d’antígens ràpids per
detectar casos assimptomàtics
de covid-19. El cribatge massiu es farà a partir de la tècnica del frotis de nasofaringe,
està limitat als veïns i veïnes
de Montbui i es durà a terme
aprofitant la instal·lació d’un
equip de proves diagnòstiques.
Per poder participar en
aquests testos d’antígens ràpids cal ser major de 16 anys,
no haver passat la covid-19
i no tenir símptomes de covid-19. Per realitzar la prova caldrà facilitar el nom i
cognoms, adreça, telèfon de
contacte i presentar la Targeta
Sanitària Individual. La prova
és gratuïta.
És important que les persones
que es realitzin les proves estiguin donats d’alta a l’aplicació

La Meva Salut, on rebran el
resultat de la prova. Es tracta
de proves de detecció ràpida.
L’estratègia de fer proves a la
comunitat es fa per aturar l’extensió del virus, és a dir, per
assegurar que persones infectades no el transmetin a altres
persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible
de persones contagiades, ja
que n’hi ha que no presenten
símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a
la seva família, amics i altres
persones del seu entorn. Cal
destacar la importància de
fer l’aïllament que determinin
els professionals sanitaris en
cada cas.
Els cribratges intensius de la
Regió Sanitària Catalunya
Central compten amb la col·
laboració dels ajuntaments
implicats, l’Institut Català
de la Salut, la Fundació Althaia, el Consorci Sanitari de
l’Anoia, el Centre Sanitari del
Solsonès, l’ EBA Vic Sud i el
Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública.

Montbui va estrenar
dilluns la il·luminació
nadalenca

La Setmana del Comerç continua
fins demà dissabte
MONTBUI / LA VEU

F

ins demà dissabte
Montbui celebra la
“Setmana del Comerç”,
conjunt de propostes que
prenenen posar en valor la
importància dels comerços
de proximitat. La “Setmana
del Comerç” és organitzada
per la Unió d’Establiments
de Montbui (UEM), amb el
suport de l’Ajuntament montbuienc (Montbui Comerç).
La “Setmana del Comerç”
s’ha dissenyat amb l’objectiu
de donar a conèixer a la ciutadania les persones que posen
cara al comerç de proximitat.
Per tot plegat, s’han penjat als
fanals de les principals vies
del municipi uns cartells amb
les fotos dels socis de la Unió
d’Establiments de Montbui,
l’entitat que aglutina el petit

i mitjà comerç i establiments
del municipi.
Per commemorar aquesta
data, el proper dissabte l’entitat organitzadora, la Unió
d’Estaliments de Montbui,
ubicarà una carpa en el bu-

levard comercial, on hi haurà
un photocall i l’animació de
Jordi Callau.
Val a dir que durant aquests
dies s’estan emetent diferents
píndoles informatives a través de les xarxes socials de la
UEM, on es posa en valor la
importància de la compra de
proximitat i els clients expliquen perquè trien comprar
als comerços montbuiencs.
Dintre de la “Setmana del
Comerç” també s’està fent
el sorteig diari d’un taló de
100 euros entre els clients
dels establiments adherits a
la UEM, per premiar la seva
confiança i fidelitzar-los. Els
comerços de la UEM també
reparteixen durant aquests
dies unes bosses ecològiques de compra per a aquells
clients que facin una compra
superior a 20 euros.

MONTBUI / LA VEU

D

es de dilluns passat
està en marxa la il·
luminació nadalenca a Montbui. Es tracta de la
tradicional il·luminació que
acompanyarà com és costum
la celebració de les festes nadalenques. Aquesta il·luminació és especialment visible
al Boulevard, l’eix comercial.
Enguany des de l’Ajuntament
s’ha prioritzat la necessitat

de donar suport al comerç
de proximitat utilitzant tots
els recursos possibles. A més
de la il·luminació nadalenca, com és costum, durant
els propers dies es posarà
en marxa la megafonia per
amenitzar les compres nadalenques. Enguany la megafonia nadalenca es podrà
escoltar des de l’inici de la
carretera de Valls i fins la
cruïlla del Boulevard amb el
carrer del Pont.
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...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes
per estar ben informats de què passa a la comarca.
Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
a més
Subscripció 2x1 Comerços
78€/any
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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Subvenció per a l’Escola Guerau de
Jorba per comprar portàtils
JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de Jorba
ha concedit una subvenció a l’Escola Guerau de Jorba per a la compra d’ordinadors portàtils.
L’objectiu de l’adquisició és
potenciar l’aprenentatge en
l’àmbit digital dels alumnes
de cicle superior del centre.
En total seran onze nous ordinadors, amb un cost total
de 3.825,96 euros, dels quals
l’Ajuntament en subvenciona
3.244,50 euros.
Per a l’alcalde de Jorba, David
Sànchez, “en les circumstàncies actuals de pandèmia, ens
les quals ens estem acostumant a utilitzar noves eines
tecnològiques, encara és més
necessari que facilitem la formació digital dels alumnes”.
Els portàtils amb sistema

Renovació de la línia
elèctrica al barri de la
Rata i de la Torre Baixa
LA POBLA DE C. / LA VEU

L
operatiu Chromebook són de
la marca Asus, compten amb
una pantalla tàctil de 11.6
polzades que es pot girar
360 graus per convertir-los
en tauleta, tenen un processador Intel Celeron N4000,
4GB de RAM i 32GB de disc

dur, i una càmera d’alta definició. Els ordinadors també
inclouen la llicència Google
Education, que permet instal·lar aplicacions educatives
i que facilita al centre la gestió de tots els dispositius des
d’un sol punt.

’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt han signat
un conveni per tal de poder
executar una obra que implica la renovació de la línia
elèctrica del barri de la Rata i
de la Torre Baixa.
Els veïns i veïnes d’aquests
dos barris reclamaven des de
fa anys una intervenció dels
seus respectius ajuntaments,
ja que el servei d’electricitat
els arribava amb molt mala
qualitat, i patien sovint baixades de tensió que no els
permetien utilitzar tots els
aparells necessaris en l’ús del
dia a dia.

L’acord implica un pressupost de 24.000 € que assumiran els Ajuntaments al 50
% mitjançant un conveni, les
obres s’han iniciat en aquest
mes de novembre i s’espera
poder finalitzar-les abans de
festes de Nadal.

El Consell Comarcal ofereix als ajuntaments de l’Anoia un
renovat catàleg de serveis amb 120 línies de suport per l’any 2021
ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia posa a disposició dels ajuntaments del
territori, des d’aquesta tardor,
el Catàleg de Serveis 2021. Un
document que recull més d’un
centenar de serveis i que resulta d’especial utilitat, sobretot
per aquells consistoris més petits.
Aquesta àmplia oferta es concreta, específicament, en cent
vint línies de suport, classificades en els àmbits de Promoció
Comarcal i Desenvolupament
Econòmic; Estratègies per
l’Ocupació; Oficina de Con-

sum Comarcal; Ensenyament;
Joventut; Serveis Socials Bàsics; Infància, Adolescència i
Família; Vellesa; Discapacitat
i Salut Mental; Ciutadania i
Convivència; Igualtat i Inclusió; Servei Comarcal de Català;
Transició Energètica; Camins
Rurals, Prevenció d’Incendis i Obres; Infraestructures
i Serveis; Medi Ambient; Urbanisme; Control d’Activitats;
Oficina Local d’Habitatge;
Avaluació Ambiental; Fons
FEDER; Recursos Humans; i
Assistència en Certificats Digitals, Telecomunicacions i Suport Informàtic.
El president del Consell Co-

marcal, Xavier Boquete recorda que “travessem moments
complexos; l’arribada de la
pandèmia ha tingut un greu
impacte en la salut de les per-

Per publicitat a

93 804 24 51

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publicitat@veuanoia.cat

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

sones, ha suposat una brusca
aturada de l’activitat i tindrà,
segur, unes conseqüències socials i econòmiques que ara
mateix encara no podem pre-

veure”. Per això, apunta que “és
en aquest context que les administracions, molt especialment
aquelles més properes a la ciutadania com som els ajuntaments i els consells comarcals,
tenim el deure de fer els màxims esforços per a prestar els
serveis més complets i propers
als nostres veïns i veïnes”.
Aprovació en el ple del mes de
novembre
El nou Catàleg de Serveis 2021
s’ha aprovat en el Ple Comarcal
celebrat aquest 24 de novembre
i, en la mateixa sessió, que s’ha
celebrat novament en format
virtual, s’han abordat altres temes d’interès de la institució.

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

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

www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

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

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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Una exposició convida als El comerç vilanoví es vestirà de festa per
infants a trobar 25 tions
promoure les compres nadalenques
repartits pel municipi
VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

partir d’aquest dissabte Vilanova del
Camí s’omplirà de tions. La regidoria de Cultura,
amb l’estreta col·laboració de
les entitats vilanovines, ha
ideat la manera de mantenir
viva la màgia dels tions en un
Nadal tan diferent per a tothom. La proposta és fer una
gimcana a partir d’un mapa,
per trobar un tresor molt especial: un total de 25 tions
ubicats a diferents racons del
municipi.
La iniciativa s’ha portat a terme gràcies a la implicació de
les entitats vilanovines, com
explica la regidora Carlota
Silva, que destaca la bona
predisposició que van mostrar des del primer dia.
Entitats esportives, culturals,
socials… i també alguns serveis vinculats directament
a l’Ajuntament com la pròpia regidoria de Cultura, la
Brigada municipal, l’Espai
Jove o Ràdio Nova… Totes
s’han ocupat d’acollir algun
d’aquests tions que visitaran
Vilanova del Camí aquest
Nadal i de vestir-los per
l’ocasió.
A partir de dissabte arrenca
el joc. Segons ha explicat la
regidora de Cultura, Carlota
Silva, a partir d’aquest divendres es repartiran els mapes
del “Trobations” a les escoles
vilanovines perquè els lliurin
als infants.
El mapa també es podrà descarregar des del web municipal. És un mapa de carrers
senzill amb 25 localitzacions
enumerades dels llocs on es

poden trobar els tions. Els
infants hauran d’identificar,
per la seva vestimenta, quina
és l’entitat que els ha acollit
durant aquest Nadal i hauran
d’escriure el nom en el mapa.
També han de votar pel tió
que més els agradi. Una vegada complet el full, amb les
dades personals, l’hauran de
dipositar en una urna instal·
lada a Can Papasseit.
Amb totes les paperetes es
farà un sorteig, passat Reis,
concretament el dia 8 de gener. Es repartiran un total de
seixanta premis en forma de
lots infantils: 30 de material
de la llibreria +Kllibres, 10
del Golafre, 10 del Gusidulce
i 10 més d’una altra botiga de
llaminadures del municipi:
abok2.
L’exposició de tions es podrà
veure fins el dia 30 de desembre. La regidora fa una
crida al civisme per part de
tothom, per tal de garantir
als infants l’oportunitat de
gaudir d’aquesta activitat.
Els infants podran portar-los
menjar, però no podran
moure’ls de lloc.

ilanova Comerç ha
hagut d’anul·lar la
Fira de Nadal, donada la situació sanitària actual,
però el comerç de Vilanova
del Camí es resisteix a deixar
passar l’agenda de Nadal i han
repensat la manera de ser-hi
presents i de seguir compartint amb la clientela i la població, en general, aquestes
dates tan assenyalades.
Albert Viscarri, president de
Vilanova Comerç, ha avançat a Ràdio Nova que aquesta
serà una campanya nadalenca diferent però molt vistosa.
L’entitat ha comprat 50 arbres
de Nadal que repartiran entre
els comerços associats que
també lluiran moqueta vermella a l’entrada. Aquest any,
més que mai, diu Viscarri és
necessari contagiar-nos de
l’esperit de Nadal i promoure
les compres al comerç local.
Durant aquest mes de desembre els establiments associats
a Vilanova Comerç també
participen en una nova edició de la campanya de l’Arbre
Regal. Un lot de regals valorat en 600 € que es sortejarà,
seguint la tradició, el dia 5 de
gener.
La irrupció de la Covid-19 ha
tingut un fort impacte en el
comerç local. Viscarri assegura que durant la pandèmia
s’han canviat els hàbits de
consum, però en fa una lectura positiva perquè diu, que
el confinament perimetral de
cap de setmana, ha afavorit al
comerç de proximitat.
Des de Vilanova Comerç,
diu Viscarri, són optimistes
i proactius. Són conscients
que la situació és molt com-

plexa i per això estan disposats a aprofitar totes les
oportunitats que els ofereix
el sistema. Estan atents a les
ajudes i subvencions que es
van convocant des de les diferents administracions, tot i
que lamenten que siguin insuficients per fer front a les
pèrdues que han acumulat en
aquests mesos de pandèmia.
Malgrat la dificultat, diu el
president de Vilanova Comerç, cal tenir una visió global i assumir els reptes que
se’ns proposen en cada moment. L’obertura del sector de
la restauració, per exemple,
afavoreix la resta del comerç
de proximitat.
Un altre dels reptes als que
s’enfronten els comerços locals és la transformació digital. Una branca de negoci,
diu Viscarri, que s’ha de tenir
molt present. Aquesta finestra al món pot suposar la diferència entre seguir oberts
o tancats o fins i tot pot traduir-se en altres línies de negoci que podrien instal·lar-se
al municipi.

Des de Vilanova Comerç i
en conveni amb diferents
empreses locals s’ofereix als
associats formació en l’àmbit
digital, i altres avantatges i
descomptes en viatges, salut
dental i promoció a les xarxes
socials entre altres. Viscarri
ha aprofitat el seu pas per Ràdio Nova per fer una crida al
comerç local a associar-se per
aprofitar-se d’aquests avantatges i per fer pinya.
Albert Viscarri ha assumit la
presidència de Vilanova Comerç fa poques setmanes. Ha
rellevat del càrrec, a Jordi Vilarrubias, que va ser president
de l’entitat durant els darrers
cinc anys, per a qui ha tingut
paraules de reconeixement i
gratitud. Com a president de
Vilanova Comerç, Viscarri
està compromès amb l’entitat i la millora del comerç de
proximitat.
Des de Vilanova Comerç animen la ciutadania a consumir
al municipi per ajudar el comerç local i els centenars de
famílies que viuen d’aquests
negocis.

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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Òdena a Fons i Fem Òdena aposten pel desenvolupament
econòmic del municipi al voltant de l’equipament de l’aeròdrom
ÒDENA / LA VEU

A

mbdós grups municipals, Òdena a Fons
i Fem Òdena es van
presentar en les eleccions del
maig del 2019 amb el compromís de treballar per un
desenvolupament econòmic
del municipi que no inclogués l’àmbit de Can Morera i
el Pla dels Ametllers, que fins
el moment, el Departament de
Territori estava estudiant com
a una gran zona de desenvolupament industrial.
Després d’un any, i a l’espera de
les conclusions del procés participatiu realitzat en el marc
del Pla Director Urbanístic
d’Activitats Econòmiques de
la Conca d’Òdena (PDUAECO), ambdós grups defensen
la no inclusió d’aquest àmbit
en els àmbits d’estudi per a la
propera redacció del document d’aprovació inicial, sent
tan sols l’àmbit de l’aeròdrom
l’únic que afectaria al municipi d’Òdena.
En aquest sentit, ambdues

forces creuen que un desenvolupament moderat al voltant
de la zona de l’aeròdrom pot
ser una oportunitat de dotar
de valor aquell equipament
i de generar noves activitats
econòmiques al territori. Els
grups municipals entenen
que l’àmbit de l’Aeròdrom ha
de mantenir i prioritzar el caràcter de “Parc Aeronàutic”
previst en el PDUCO vigent,

amb l’aposta d’esdevenir una
instal·lació singular de país.
Afirmen que estem davant de
noves oportunitats d’activitat
econòmica com els canvis de
concepte, per exemple, amb
l’e-mobilitat -que tot indica
ens arribaran en els pròxims
anys i/o dècades-. També la
tecnologia de drons o la mobilitat aero-terrestre elèctrica
podria esdevenir una revo-

lució i l’aeròdrom, a escassos
dos quilometres del Parc Motor de Castellolí, té molt potencial per poder esdevenir
un Parc Tecnològic d’aquesta
nova e-mobilitat aero-terrestre en què, tant els drons, per
l’entrega de paqueteria, com
els possibles vehicles híbrids
aero-terrestres o el desenvolupament de nous vehicles aeris
impulsats per nous combustibles -com pot ser l’hidrogen-,
podrien generar una nova
activitat econòmica a l’entorn
d’aquest equipament que podria ser referent a Catalunya
i a només 40 quilometres de
la zona Metropolitana. Unes
línies de desenvolupament
econòmic en les quals ja s’està
treballant, alhora que també
s’està elaborant el Pla Director
Urbanístic Aeroportuari.
D’altra banda, ambdues forces
municipals també defensen
que el desenvolupament a la
zona de l’aeròdrom s’ha de
produir de manera molt pautada, apostant per una reordenació de la zona, amb una pre-

visió de creixement al voltant
de la pista, mantenint les activitats agrícoles i de ramaderia
més pròximes a l’àmbit, així
com també la xarxa de camins
existents, sent una zona d’oci i
esbarjo dins l’entorn natural.
Així, el creixement ha de ser
sota de demanda i de forma
ordenada, apostant per seguir
la línia d’hangars existents, i
com s’indicava anteriorment,
per una indústria d’alt valor
afegit del món tecnològic, aeroportuari, de mobilitat, entre
d’altres, i lligada a iniciatives
formatives en el món laboral.
Finalment, doncs, Òdena a
Fons i Fem Òdena esperen
que la proposta que ha de presentar Territori pel que fa al
desenvolupament econòmic
al municipi es basi seguint
uns criteris urbanístics de taca
d’oli, apostant per una instal·
lació ja existent, amb criteris
de sostenibilitat i mediambientals demandants per la societat i no incloent les hectàrees
proposades a la zona de Can
Morera i el Pla dels Ametllers.

Obres de millora de l’accés L’Ajuntament subvenciona el 80%
al barri de Sant Andreu de del curs de Monitors i Monitores de
la Pobla de Claramunt
Lleure Infantil i Juvenil d’ATLAS
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

n aquesta primera
setmana de desembre
l’ajuntament de la Pobla de Claramunt ha realitzat
les obres per la millora de
l’accés al Barri de Sant Andreu i el condicionament del
seu paviment que havia quedat en mal estat degut a les
arrels dels pins més propers.
Els treballs suposen una inversió de 14.000€, formant
part de les actuacions de millora de voreres i vials que
desenvolupa l’actual equip
de govern com una de les
polítiques prioritàries pel
municipi. Les actuacions
han consistit en arranjar el

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L
paviment central i els seus
vorals, que estaven afectant
l’accés al barri i que els veïns
i veïnes de la zona reclamaven des de feia temps.

’Ajuntament de Vilanova del Camí ha decidit
subvencionar el 80%
del curs de Monitors i Monitores de Lleure Infantil i Juvenil que organitza la fundació
Atlas a Igualada per als joves
de l’Anoia. La voluntat de les
regidories d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha estat facilitar
un ajut als joves del municipi
perquè la inscripció els resulti
més assequible. L’ajuntament
subvencionarà el 80% del
curs, és a dir 200 €, i l’alumne
n’haurà d’assumir 50€.
En d’altres ocasions l’Ajunta-

ment de Vilanova del Camí ja
havia assumit part del cost de
la formació en lleure educatiu
dels i les joves del municipi,
no obstant, aquesta és la primera vegada que aquest suport arriba al 80%
La regidora d’Educació i Joventut assegura que “el 2020
és un any excepcional i,
aquest estiu, les activitats de
lleure ens han demostrat que
han estat molt necessàries
per oferir un suport educatiu
a la vida dels infants i joves
del municipi. Comptar amb
joves formats amb el títol de
monitors i monitores ens permet que siguin aquests joves
vilanovins els que assumeixin

els llocs de treball que es destinen en períodes de vacances
i, la nostra voluntat és oferir
una proposta educativa de
lleure segur als infants i joves.
I que aquests últims puguin
treballar en aquestes feines de
temporada.”
Aquest hivern la fundació
sociocultural ATLAS ofereix,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i l’Ajuntament d’Igualada, un
nou curs de Monitors i Monitores en Lleure Infantil i Juvenil que permet accedir al títol
oficial en matèria de lleure
educatiu reconegut per la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.

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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“Angoixa”, nova obra al
Concurs de Teatre
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Els pierencs escullen el projecte
guanyador del pressupost participatiu
PIERA / LA VEU

M
PIERA / CARLES MUNTANER

D

emà dissabte a les 19 h
es presenta el grup de
teatre “Tamdem” amb
l’obra Angoixa.
Aquesta entitat va ser fundada
per un grup de joves encapçalats per Vicenç Gurrea, Josep Serra i Vicenç Altaio l’any
1964, però no va ser fins al 1971
que va adoptar el nom de Tàndem. Al llarg dels anys hem representat tot tipus d’obres: des
de tradicionals, passant pels
clàssics i fins a les peces més
modernes i contemporànies.
Des del 1991 organitzem anualment una Mostra de Teatre
Amateur que reuneix obres i
grups amateurs de gran qualitat d’arreu de Catalunya i que
inclou el Premi Espectador, un
premi que el públic atorga a la
millor obra de la Mostra i que
està recompensat econòmicament. L’any 1997 vam muntar
l’obra Molt soroll per no res de
William Shakespeare, premiada a concursos i posteriorment adaptada a una sèrie de
televisió amb la col·laboració
de Televisió Terrassa. Vam ser
els responsables durant 4 anys
d’un Pessebre vivent als carrers
del nostre poble, així com de

tallers de teatre dirigits a infants, aquests cursets acabaven
amb representacions teatrals.
Fa més de 50 anys que fem
any rere any, sense descans,
Els Pastorets, reunint a més
de 100 persones, entre actors,
actrius, figurants, tècnics, tramoies, etc.
L’obra
Un desconegut mata a Alícia
Vallès a casa seva, després busca uns robins ocults molt valuosos sense èxit. La casa roman
buida durant anys, fins que
una parella acabada de casar,
Robert Pellicer i Laura Miró
decideixen mudar-s’hi. Al cap
de poc, ella comença a notar
petits fenòmens a la casa, com
sorolls o canvis en la il·luminació, ell no li fa cas i li diu
que són imaginacions seves.
Aquesta situació porta a Laura
a l’angoixa i a la por. Güell, un
exdetectiu que va estar treballant en el cas de l’assassinat de
l’Alícia Vallès, i que viu al mateix barri, en assabentar-se de
la situació comença a investigar i a sospitar de Robert Pellicer, arribant a una sorprenent
conclusió.
Un sol acte amb una durada de
100 minuts

és d’un miler de persones han participat
en el procés per a
decidir a què es destina una
part del pressupost municipal.
La proposta guanyadora, que
ha rebut 504 vots, un 45,41 %
del total, ha estat la construcció
d’un pas elevat per a vianants i
bicicletes a Can Bonastre, sobre la B-224, i la connexió del
camí Romeu amb la via verda
de Masquefa per ampliar-ne el
recorregut i afavorir la connexió entre municipis.
El cost aproximat del projecte
és de 150.000 euros i, per tant,
no es podrà realitzar cap altra
inversió atès que la quantitat
total de la inversió no podia
excedir els 161.803,4 euros i no
hi ha cap altre projecte amb un

cost igual o inferior als 11.000
euros restants.
Altres projectes que han rebut
també un important nombre
de vots han estat la via verda
entre Can Mas i el centre urbà
i les colònies controlades de
gats esterilitzats.

En total s’han rebut 2.964 vots
i han participat en el procés
1.110 persones, un 8,1 % de la
població censada a la vila.
Els resultats de la votació final es poden consultar en el
portal https://participa.viladepiera.cat.

Eleccions al Consell d’Infants i
Adolescents de Piera
PIERA / LA VEU

L

es escoles i centres de
secundària de la vila estan celebrant aquests
dies les eleccions per escollir els
seus representants en el Consell
d’Infants i Adolescents de Piera.
Els membres que el curs passat
feien sisè de primària i segon
d’ESO deixen de formar part
d’aquest òrgan i entren nous
membres dels cursos de cinquè
de primària i primer d’ESO, que
podran formar part del consell
durant un termini de dos cursos. Els que acaben sisè, però,
tenen l’oportunitat de continuar
formant part del consell si són
escollits en la secundària.

Els centres han rebut unes pautes de com celebrar els comicis
i la informació necessària per
tal de traslladar-la als candidats.
Normalment són els integrants
del consell els que passen per
les aules per tal d’explicar què és
aquest òrgan, què suposa ser-ne
membre i el seu funcionament,
a més d’animar els companys a
formar-ne part. Enguany, però,
per les mesures de prevenció
de la covid19, això no ha estat
possible. Per aquest motiu han
volgut elaborar un vídeo per
tal que els alumnes de cinquè i
primer d’ESO del municipi el
vegin i s’animin a presentar-se
com candidats.
El Consell d’Infants és un òr-

gan de participació ciutadana,
de caràcter consultiu i la seva
funció és aportar als responsables polítics del municipi la visió que tenen els infants sobre la
ciutat ila realitat que els envolta,
perquè la seva opinió es tingui
en compte a l’hora de prendre
decisions que els afecten com a
ciutadans.
La propera sessió plenària serà
el proper 16 de desembre i es
farà via telemàtica. En aquesta
es presentaran els nous membres, es començarà a posar fil a
l’agulla en els temes que voldran
treballar i s’escolliran les persones que representaran Piera en
el Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya.
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Vallbona promou el comerç
El nou govern de Masquef, format per
JuntsxMasquefa i PSC, inicia el seu camí local amb una divertida
campanya de Nadal

MASQUEFA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
de Masquefa, celebrat
el passat 26 de novembre, ha certificat l’estructura
del nou cartipàs municipal i
ha aprovat el nou pressupost
2021, que inclou suports
econòmics al teixit comercial local.
Els regidors socialistes assumeixen responsabilitats amb
un marcat caràcter de projecció en els àmbits d’urbanisme i estratègia territorial,
planejament econòmic i innovació, i igualtat i cohesió
social.
En paraules de Daniel Gutiérrez, cap de PSC: ‘Pels
Socialistes de Masquefa, els
acords i la formació d’un
nou govern són un acte de
responsabilitat, compromís
i coherència. En un moment
com l’actual tenim dos opcions, o quedar-nos de braços
creuats, o bé sumar esforços
i treballar plegats per donar
resposta a la situació econòmica de l’ajuntament, donar
suport al teixit social i econòmic derivat de la crisi de la
covid-19 i, projectar el futur
de Masquefa. Hem optat per
la segona opció’.
El pressupost 2021: primera proposta del nou govern
El nou govern de Masquefa

ha fixat pel 2021, i pels següents dos anys un conjunt
d’objectius que han estat
traslladats als pressupostos:
- Donar resposta a la situació
de crisi econòmica i social
provocada per la pandèmia
de la COVID19.
- Millorar els serveis i l’atenció a col·lectius amb vulnerabilitats.
- Garantir la cohesió social a
través dels serveis de l’Ajuntament.
- Projectar urbanísticament
la Masquefa del futur.
- Cercar vies innovadores en
la gestió dels residus i cercar
alternatives als abocadors.
- Millorar l’espai públic i el
seu manteniment.
- Consolidació fiscal de
l’Ajuntament de Masquefa.
Iván Fraile, nou regidor d’estratègia econòmica local destaca que: ‘Amb aquest pressupost millorem la resposta
municipal a la situació de
crisi social i econòmica que
afecta als col·lectius més vulnerables i al teixit comercial
de la Vila, tornem a l’equilibri
pressupostari i consolidem
les finances de Masquefa i,
enfortim el sistema financer
per assumir inversions en
gent gran i política d’habitatge entre d’altres’.
L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat el pressupost
del 2021 de més de 14 mi-

Tenim la clau
de casa teva!

lions d’euros. En concret,
contempla unes despeses
de14.035.022,43 euros i uns
ingressos de 14.948.052,78
euros. Preveu un superàvit de més de 900.000 euros amb un capítol d’inversions de gairebé 3 milions
(2.996.795,67€).
Entre d’altres, el pressupost
2021 presenta un augment
de recursos destinats als serveis i l’acció social:
• S’amplia la partida destinada a bonificacions de l’IBI de
25.000€ a 40.000€.
• Els programes de Serveis
Socials i d’urgència social
augmenta fins a 55.000€.
• S’amplia la dotació del Banc
d’Aliments.
A la vegada, també apareixen
noves accions de suport al
teixit comercial amb l’objectiu de garantir la continuïtat
i projectar el seu futur.

Agraïments a la regidora
Pilar Irigaray.
Serveixi aquestes línies per
agrair a la regidora Pilar Irigaray tota la feina, ganes i il·
lusió que ha posat en aquest
temps. Deixa la seva acta
de regidora i seguirà lligada
tant a l’estructura del nou govern com al Grup Municipal
Socialista. ‘És un honor treballar amb tu i ho continuarà
sent en els propers temps’, ha
expressat Daniel Gutiérrez.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha engegat
aquest 1 de desembre
la campanya de Nadal de
promoció del comerç local
“Aquest Nadal fem VallbONona. FesON!”. Com cada
any, l’objectiu és incentivar la
compra de proximitat i ajudar
als seus comerciants, i aquest
any encara ho és amb més
motiu.
De l’1 al 21 de desembre els
veïns i veïnes de Vallbona
quan facin una compra als
comerços adherits a la campanya rebran dos cromos per
omplir un pòster del Nadal a
Vallbona, quan el pòster estigui complet s’haurà de portar
a l’ajuntament i allà omplir
una butlleta per a entrar en
el sorteig d’una panera valorada en 400 € amb productes
i serveis dels comerços participants.
Els comerços adherits a la
campanya són: Bar la Brasa,
Carnisseria Corral, Farmàcia
Concepció Font, Ferreteria
Jumilla, Forn de pa i degustació, Neus supermercat, Can
Tiquet i Bar-Restaurant Cal
Saumell.
L’equip de govern explica que
“ara més que mai hem de
fer costat al nostre comerç i

aquesta vegada ho hem volgut fer divertit, a través d’un
joc”. “Aquest Nadal fem VallbONona. FESON!” és una
crida a gaudir d’un poble viu,
amb un comerç dinàmic i on
tots els veïns i veïnes col·laboren entre ells i elles.
Els comerços locals van estar a primera línia de foc
durant el confinament de
març i són els que més estan
patint aquesta crisi. Campanyes com aquesta han de
servir per a conscienciar a la
població del paper fonamental que juga el comerç local i
sobretot, fer saber que està a
les mans de tots i totes aportar un granet de sorra per a la
reactivació econòmica local.

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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Activitats del Punt
Jove dels Hostalets
de Pierola aquest
mes de desembre
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Els gegants de Masquefa se sotmetran a un
procés de restauració
MASQUEFA / LA VEU

E
HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

es propostes del Punt
Jove continuen en format telemàtic i presencial al llarg del mes de desembre amb l’atenció habitual a
les instal·lacions limitada a les
mesures marcades des de Salut
Últim mes d’un any atípic on la
referència local de Joventut ha
hagut d’adaptar el seu servei
a la situació de pandèmia i a
les mesures sanitàries de cada
moment des del passat mes de
març. Les instal·lacions continuen oferint acompanyament,
espai d’estudi i tallers concrets
en l’àmbit virtual. Destaquen
la reflexió a les xarxes, l’estat
de la pandèmia, expressió personal i emocional o un escape
room col·lectiu. Podeu consultar els actes per als quals
cal fer reserva per Whatsapp
a la secció de l’agenda d’aquest
mateix portal.
Per altra banda, coincidint
amb les vacances de Nadal,
el Punt Jove estarà tancat del
21 de desembre al 5 de gener,
ambdós dies inclosos.

l 2020 hauria d’haver
estat l’any en què la Colla Gegantera de Masquefa presentés un conjunt de
projectes i iniciatives, com a
resultat de diferents línies de
treball internes amb la voluntat de preservar i dinamitzar el
fet geganter de la Vila.
Últimament, s’estava treballant
en relació amb la nova configuració de la Trobada de Gegants de Masquefa, el procés
de restauració de l’Isidre i la
Magdalena i el conjunt d’actes de la Festa Major petita de
Sant Isidre i la Festa Major de
Santa Magdalena en els quals
participen els balls del Seguici
Festiu de Masquefa.
Amb tot, els gegants també
s’han hagut d’adaptar a les noves circumstàncies i enguany
els hem pogut veure poc pels
carrers, ja que per Sant Isidre
es va presentar una programació en línia i per la Festa Major
de Santa Magdalena només
van sortir a dansar el 22 de juliol, diada de la patrona.
En aquesta ocasió, els geganters van poder presentar el seu
nou uniforme, que combina
colors representatius de la història de la colla i els orígens del
municipi.
Procés de restauració dels
Gegants, Isidre i Magdalena

Els pròxims anys els gegants,
Isidre i Magdalena, se sotmetran a un procés de restauració
en el qual intervindran professionals de diferents disciplines
que treballaran la imatge de
les figures, dotant-les de més
personalitat i qualitat artística,
sense alterar-ne l’essència.
La primera fase, que es durà
a terme entre el novembre de
2020 i l’abril de 2021, consistirà en les tasques de modelatge
i pintura: l’escultor Aitor Calleja serà l’encarregat de corregir
les imperfeccions que pateixen
els bustos dels gegants per poder ser repintats a l’oli i acabats

amb pa de plata i pa d’or, utilitzant una policromia similar a
la que es va fer servir en el moment de la seva construcció,
l’any 1987, amb la voluntat de
ser fidels a com va concebre les
figures l’artista Toni Mujal. A
banda, es redefiniran les mans
dels gegants per donar-los més
dinamisme i es treballaran alguns dels trets escultòrics; en
particular, el ceptre de l’Isidre.
Més endavant, es preveu treballar en el disseny i confecció
d’uns nous vestits i joieria i la
confecció d’uns cavallets de
fusta que garanteixin la comoditat de les persones portado-

res dels gegants.
El procés de restauració dels
gegants s’ha pogut endegar
gràcies a la col·laboració entre
la Colla Gegantera de Masquefa i l’Ajuntament de la Vila de
Masquefa. Té un cost total de
3.500,00 € i va a càrrec d’una
línia de subvenció per inversió
que l’Ajuntament ha destinat a
la Colla Gegantera.
Si les condicions sanitàries
ho permeten, es preveu que
puguem veure els resultats
d’aquesta primera intervenció
en el marc de la Festa Major
petita de Sant Isidre de l’any
vinent.

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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Bona acollida dels actes
commemoratius del 25N

Construcció d’un pas
sobreelevat a la cruïlla
de Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

Amb els dos concerts de divendres i diumenge s’ha posat
punt i final a tota una setmana
d’actes diversos entorn al 25N.
La regidoria d’Equitat i la Taula de Dones de Capellades han
preparat moltes propostes diferents amb el mateix objectiu,
sensibilitzar Capellades respecte les violències masclistes.
La regidora d’Equitat, Adela
Morera, així ho va ressaltar
en el parlament que va realitzar abans del concert de l’Anna Andreu. “Totes nosaltres,
totes les que som aquí, som
expertes en l’experiència de la
violència masclista. En un àmbit o en diversos; en nosaltres
mateixes o en dones properes.
Estem fartes, cansades del silenci entorn els perpetradors
de la violència, de la no responsabilització dels agressors,
de l’absència de reconeixement. Com cada any, seguim
i seguirem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és responsabilitat de qui
l’exerceix, no de qui la pateix.”
Han estat 7 dies de domassos
als balcons, pancartes a les entrades de la vila, façanes icòniques de Capellades tenyides
de lila, concentració i lectura
del manifest convocada per
Eixam Roig amb una gran
participació, cartells a les botigues explicant els 12 tipus
diferents de feminicidis... El
punt i final han estat els dos

CAPELLADES / LA VEU

A

questa és una zona
amb molta densitat
de circulació i de pas
de persones. L’Ajuntament de
Capellades vol augmentar la
seguretat dels vianants i per
això hi construirà un pas elevat. Les obres han començat
aquesta setmana i tindran
importants afectacions en el
trànsit, al llarg de 3 setmanes.
La circulació de vehicles ha
quedat totalment tancada al
carrer Doctor Fleming. Està
indicat des del carrer Call (en
direcció sud) i des del Passeig (en sentit nord). Només
poden passar-hi els veïns, en
un dels sentits, sense creuar a
l’altre costat. S’espera que les
obres estiguin acabades en 3
setmanes.
Aquesta intersecció estava diagnosticada en el Pla Local de
Seguretat com un dels punts
negres de la vila, pel que fa a
circulació. Per això els objec-

concerts, que van omplir l’aforament permès al Teatre La
Lliga de Capellades.
Divendres, l’Anna Andreu
presentar temes del seu primer treball i algunes novetats,
com una cançó escrita expressament pel 25N. El públic, en
plena sintonia amb la cantant,
va gaudir de poc més d’una
de música que va durar molts

pocs minuts.
Diumenge al migdia la connexió es va tornar a repetir amb
la Núria Graham presentant
“Marjorie”, de la mà de l’entitat
que organitza el festival consolidat The Lemon Day. Les
ganes de música en directe
van deixar diverses persones
sense poder accedir a un Teatre que es va quedar petit.

El Festival d’Orgue de Capellades
comença fent ple d’espectadors
CAPELLADES / LA VEU

A

quest diumenge s’ha
iniciat la cinquena edició del Festival d’Orgue de Capellades,
enguany Memorial Josep
Xaubet.
La primera formació convidada ha estat els Barcelona
Gòspel Messengers, dirigits
i acompanyats a l’orgue per
Ramón Escalé. L’arrencada
ha tingut una molt bona acollida, amb l’església de Santa
Maria de Capellades amb
més d’un centenar d’assistents.
S’espera que aquestes ganes
de música en directe es mantingui en el segon concert,

el proper diumenge 13 de
desembre amb la Coral Càrmina acompanyada a l’orgue
per David Malet, i també en
el darrer, amb Jonatan Carbó
a l’orgue i el contratenor Oriol Rosés protagonitzant el
Concert de Nadal a benefici
de La Marató de TV3.
El regidor de Cultura, Àngel
Soteras, destaca com “estem
molt contents de l’arrencada.
Només amb públic local gairebé hem omplert l’església
el mateix cap de setmana que
hem omplert també el Teatre
de La Lliga amb dos concerts. Capellades continua
volent gaudir de la cultura i
és feina nostra fer-ho possible i de manera segura”.

tius d’aquesta intervenció són
d’una banda per als vehicles,
tot reduint la velocitat del
trànsit, al canviar l’amplada
de la via i fent una plataforma
única i de l’altra augmentant
la seguretat dels vianants.
En aquest sentit es millorarà
l’accessibilitat de les persones
deixant a la mateixa alçada la
vorera i la calçada; s’eixamplarà la vorera i es posarà més
passos de vianants.
Es farà una reorganització de
la pintura vial que comprendrà el carrer Dr. Fleming, des
de l’encreuament de Casa Bas
fins al carrer del Call. Un cop
acabada tota la intervenció
d’obra, es farà un canvi de la
circulació. El carrer Amador
Romaní passarà a ser de sentit únic de circulació, d’entrada des de la cruïlla, a excepció
del tram davant de l’empresa
Vilaseca que seguirà sent de
dos sentits i permetrà que els
camions entrin pel carrer de
Santa Llúcia.

Cap de setmana de jazz
CAPELLADES / LA VEU

D

issabte, jazz a Capellades amb Chino Swingslide &The

Sharps
Chino, guitarra slide i veu, és,
sense cap dubte, un dels protagonistes de l’escena musical
de Barcelona. El seu talent
com a intèrpret, compositor
i showman juntament amb
el seu carisma a l’escenari, el
fan brillar en sales i festivals
de tot Europa.
Actuarà a Capellades amb
The Sharps, banda integrada per Jacob Marce, guitarra
manouche; Pol Padrós, saxo
tenor, i Hernán Fridman,
contrabaix.
El concert, organitzat conjuntament amb Paper de
Música, tindrà lloc a La Lliga a les 8 del vespre amb les
mesures habituals. L’entrada
és gratuïta i cal fer reserva a
entrapolis.com.
Capellades homenatja Josep Carner a ritme de jazz
Diumenge 6 de desembre, en
el marc de les celebracions
de l’Any Carner, el Teatre de
La Lliga acollirà el concert
“Els fruits saborosos”.
Tal com recorda Àngel Sote-

ras, regidor de Cultura, “no és
gaire conegut que Josep Carner, unànimement reconegut
com un dels més grans poetes
en llengua catalana, era fill
del capelladí Sebastià Carner
i Tort, el Tianet de la Menescala, periodista fundador i
president de la primera associació de periodistes que hi va
haver a Barcelona (l’Associació Catalana de la Premsa) i
també escriptor. Ens ve especialment de gust retre aquest
petit homenatge precisament
al Teatre de La Lliga, on, tal
com va documentar el també
capelladí i escriptor Joan Pinyol, Josep Carner va participar activament a la festa dels
Jocs Florals organitzats per
La Veu de Capellades el 1906”
Els Fruits Saborosos és un espectacle transversal: un recull
de 18 poemes d’un jove Josep
Carner relacionats amb algun
fruit. Vicens Martín Trio vesteix els textos de Carner amb
una sonoritat farcida d’aromes i colors mediterranis i
jazzístics, que permeten una
interpretació, en la veu de
Gemma Abrié, versàtil i carismàtica.
El concert serà gratuït i es pot
reservar l’entrada a:
www. entrapolis.com.
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Al Bruc comença la nova Torna el ‘Gran Laureanu’ la campanya
campanya comercial
de Nadal dels comerços de Calaf
valor de 300€. Els premis es
“Enganxa’t a les Agulles”
podran gastar a les botigues
CALAF / LA VEU

L

EL BRUC / LA VEU

A

cció de dinamització
comercial que fidelitza les compres realitzades per la clientela i alhora
dóna a conèixer als infants la
regió de les Agulles de Montserrat que se situen dins del
municipi.
Per cada compra superior a
5€, l’establiment donarà UN
cromo per omplir el pòster.
Els cromos s’obtindran per les
compres realitzades dins del
període de la campanya, que
va de l’1 de desembre de 2020
al 29 de gener de 2021.
Un cop omplert tot el pòster amb els diferents cromos
enganxats caldrà dirigir-se a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament del Bruc per
emplenar la butlleta de participació al sorteig del talonari
de Vals de descompte per gastar ens el comerços del Bruc
valorat en 200€.
Els pòsters estaran disponibles de forma gratuïta als diferents establiments adherits
a la campanya, així com a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament del Bruc.
- Ca la Montserrat
- Cal Rial

- Charter Supermercat
- Forn Alemany
- Pastisseria El Timbaler
- Peixateria Povill
- Estanc del Bruc “Carlets”
- Motos Esteve
- Sublim
- La Pelu del Bruc
- Cristina i Albert Perruquers
- Ho’oponopono
- Perruqueria Ruth
Premis i sorteig
El sorteig es realitzarà el dimecres 3 de febrer de 2021 a
l’Ajuntament del Bruc. El dia
del sorteig s’extrauran dues
butlletes, la primera extreta
serà la butlleta guanyadora i
la segona serà la butlleta de
reserva en cas que no es pugui fer entrega del premi a la
butlleta guanyadora.
Es notificarà el guanyador
a través dels canals d’informació municipals i l’Ajuntament es posarà en contacte
amb el guanyador/a per tal
de fer entrega del premi.
Els vals de descompte tindran validesa fins el dia 31
de maig de 2021. Degut a
la situació sanitària actual,
l’Ajuntament es reserva el
dret de modificar els terminis si fos necessari.

Guarnim casa nostra per
Nadal, concurs al Bruc
EL BRUC / LA VEU

L

a Comissió de Festes de
Montserrat Park promou el concurs “Guarnim casa nostra per Nadal” en
què s’anima als veïns a guarnir
els exteriors de casa seva amb
motius nadalencs, il·luminació i animació, i poden entrar
a formar part del concurs inscrivint-se per correu electrò-

nic a lapolivalent@gmail.com
o al facebook de l’1 al 15 de
desembre.
Un jurat valorarà les diverses decoracions de les cases
apuntades al concurs els dies
21 i 22 de desembre i entre
el dia 23 i 24 de desembre
s’informarà del guanyador
mitjançant el facebook i serà
obsequiat amb una cistella de
Nadal valorada en 120 euros.

a campanya començarà
el dimarts 8 de desembre i repartirà més de
2.000€ en butlletes de descomptes que es podran bescanviar fins al 31 de març.
Com a novetat, enguany hi
hauran dos grans premis el
‘Gran Laureanu’ d’or, valorat
en 500€, i també de plata, valorat en 300€
Una quarantena de comerciants de Calaf promouran
aquestes festes la campanya
“El Gran Laureanu” amb què
recuperen de nou la moneda
local “Laureanu”, que ja van
crear l’any passat, i que es podrà aconseguir comprant als
comerços participants a partir
del 8 de desembre.
Cada bitllet “Laureanu” tindrà
un valor de 0,10 € i comptarà amb un número que servirà per participar al sorteig
del “Gran Laureanu” d’or i de
plata on s’obsequiarà les dues
persones guanyadoes amb
500€ o 300€.

participants a la campanya
en un únic dia. Alhora de fer
el sorteig, es trauran quatre
números, els de les dues persones guanyadores i dos de
reserva. Si el dia 20 de gener,
no ha sortit alguna de les persones premiades, es passarà al
suplent. Si el 3 de febrer encara hi ha algun dels dos premis
sense persona guanyadora, es
declararà desert.

Sorteig “Gran Laureanu”
d’or i plata - 5 de gener en
format telemàtic
El 5 de gener es farà el sorteig
del “Gran Laureanu” de forma telemàtica entre tots els
números repartits i es publicarà a les xarxes socials el resultat. Els premis consistiran
en un bitllet gegant del “Gran
Laureanu” d’or, que tindrà
un valor de 500 €, i un segon
bitllet de plata que tindrà un

Descomptes en les compres –
fins al 31 de març
Un cop hagin sortit els números dels bitllets guanyadors del
“Gran Laureanu” d’or i plata,
fins al 31 de març, tots els bitllets de “Laureanus” no premiats acumulats durant les festes
es podran bescanviar i aconseguir deduccions en l’import
de les compres. En total, es
repartiran fins a 21.000 butlletes “Laureanus”, el que suposarà per als comerciants
obsequiar als clients amb més
de 2.000€ en descomptes.
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El Ple de Calaf aprova el Pla local de Joventut
CALAF / LA VEU

També es va aprovar
el nomenament de la
nova jutgessa de Pau
i la seva suplent, adjudicar l’alienació de
dos terrenys propietat
de l’Ajuntament, la
bonificació de l’IBI
a la Unió Calafina i
la taxa de l’Escola de
Música, entre altres

E

l dilluns 23 de novembre l’Ajuntament de
Calaf va realitzar de
forma telemàtica el seu Ple
ordinari. Un els punts a destacar va ser l’aprovació per
unanimitat del Pla Local de
Joventut de Calaf 2021-2024,
un document que recull les
línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de
joventut de Calaf per als propers anys.
Per a l’elaboració d’aquest pla
estratègic s’ha tingut com a
referència l’eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori, el
Pla Nacional de
Joventut de Catalunya, i els
criteris que estableix: participació, transformació, integralitat i qualitat. El nou
Pla Local s’ha estructurat
en dues fases: diagnosi i disseny, seguint les recomanacions de la Direcció General
de Joventut de Catalunya.
Per a la part de diagnosi es
van fer varies sessions participatives on es van escoltar les necessitats tècniques
i sobretot les dels i les joves.
També es va realitzar una en-

questa on hi van participar
més de 100 joves. Gràcies a
això, les diferents perspectives han tingut un paper clau
en el procés d’elaboració del
nou Pla Local, ja que ha facilitat conèixer els interessos i
necessitats dels i les joves de
Calaf, així com també veure
de quins recursos es disposa per a la realització de les
accions. Fruit d’aquest procés, s’ha dissenyat i aprovat
el nou Pla Local de Joventut
que es basa en les següents
línies:
- Salut i Educació (Treballant
la interseccionalitat: Forma’t
i informa’t)

- Esports, Cultura i Participació (Participa’t i activa’t)
- Ocupació, Habitatge i Mobilitat (Emancipa’t i ocupa’t)
Altres punts del Ple
En el Ple de novembre es va
aprovar el nomenament de la
nova jutgessa de Pau, Anna
Maria Bellot Roig, i la seva
suplent, Pilar de Millan Soriano després que s’hi presentessin fins a 5 persones
candidates.
També es va aprovar adjudicar de forma directa els dos
terrenys del carrer Lleida
que l’Ajuntament havia tret

a subhasta durant el mes
d’agost, ja que no es va presentar cap oferta de millora
però sí que hi havia una persona interessada. Els ingressos obtinguts per aquesta
alienació de béns, un total de
59.613,12€, es destinaran a
la compra d’habitatge per tal
d’afavorir l’accés dels ciutadans a habitatge de protecció
pública.
Un altre punt rellevant del
Ple va ser l’aprovació de la
bonificació del 95% de la
quota de l’IBI a la Unió Calafina al ser el seu immoble
declarat d’especial interès i

concórrer a circumstàncies
socials, culturals, històriques
i artístiques especials.
D’altra banda, també es va
aprovar una modificació de
l’ordenança fiscal que regula
la taxa de les classes de l’Escola de Música per tal de reajustar la baixada dels preus
de les classes d’instruments
de 30 a 40 minuts al 15% i no
al 20% com es va fer a causa
de la Covid-19, però ampliar
la rebaixa a altres serveis.
Finalment, es va aprovar
augmentar el complement
específic a una auxiliar administrativa adscrita al serveis a les persones per un
increment de tasques.

Calaf es suma als actes del 25N amb la L’Ajuntament de Calaf
realització d’un mural
regalarà tres bosses
reutilitzables de tela
CALAF / LA VEU

L

CALAF / LA VEU

C

alaf també es va voler
sumar als actes del 25
de novembre, Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones, amb la realització d’un
mural gegant on es representen cinc dones de diferents èt-

nies i cultures realitzat durant
quatre dies per la il·lustradora
Marta Vellvehí.
Amb el lema “Ens cuidem
juntes” el mural es podrà veure de forma permanent a una
paret lateral de la sala d’actes
municipal Teresa Escola i Torra, ubicada al carrer Mestre
Manel Giralt del municipi.

Des de la Regidoria de Polítiques Feministes i Igualtat,
s’ha compartit a través de les
xarxes socials un vídeo on es
recull tot el procés d’elaboració del mural i on es pot sentir
de fons la lectura del manifest
institucional del 25N d’enguany realitzada a càrrec de la
calafina Cristina Montaner.

’Ajuntament de Calaf
regalarà tres bosses reutilitzables de tela per
fomentar el Residu Zero. Amb
aquesta actuació, l’Ajuntament
té la voluntat de reduir les
bosses sense nanses de plàstic
d’un sol ús que s’utilitzen, per
exemple, per a comprar fruites
i verdures.
El repartiment de les bosses
tindrà lloc de dilluns 14 al dissabte 19 de desembre, entre les
10:00 i les 13:00h. El lloc de
repartiment serà a l’Oficina de
Turisme de Calaf, ubicada a la
plaça dels Arbres.
Per poder aconseguir un dels
750 paquets que regalarà
l’Ajuntament, caldrà estar empadronat a Calaf o bé acreditar
que s’hi viu (amb un contracte
de lloguer, per exemple), a més
d’ensenyar el DNI de la persona que ho reculli. Si una per-

sona vol que una altra li reculli
el paquet, caldrà que presenti
una autorització signada i una
còpia del DNI de la persona.
D’aquesta manera, l’Ajuntament afegeix un element més
als productes que ja ha anat
reglant per fomentar la prevenció de residus: embolcalls
de roba pels entrepans, campanyoles de bambú, cantimplores
metàl·liques i bosses de tela
reutilitzables.
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esports
Un punt que marca el camí per a l’Igualada Rigat
HOQUEI PATINS / LA VEU

GIRONA HC 3
IGUALADA RIGAT 3

U

n penal a falta de 3
minuts transformat
per Gelmà va impedir que l’IHC RIGAT tornés
de Girona amb els 3 punts
que l’equip s’havia fixat
com a objectiu. Però aquest
punt, que potser ara sembla
poc, marca el camí pels arlequinats. És la demostració
que poden competir amb
qualsevol. I més tenint en
compte que l’equip va haver
de refer-se d’un mal inici de
partit que el va portar a perdre per 2 a 0 al minut 7 de la
primera meitat. La capacitat
de reacció i la determinació
de no rendir-se han de suposar una injecció de moral de
cara als següents partits. Tot
i que el pròxim, diumenge
al Blaugrana, sigui dels més

complicats de la temporada.
L’ IHC no va començar bé el
partit. L’equip va sortir massa tou i els gironins ho van
aprofitar per avançar-se amb
un gol d’Humberto que va
rebre un passi al segon pal
i va aixecar i picar, superant
l’Elagi. 3 minuts després
Gelmà va fer el 2 a 0 de penal. La situació era alarmant
però els de Linares van seguir pedalant i van aconseguir reduir diferències abans
d’arribar al descans amb un
gol de FD de Bars amb una
dels seves tradicionals canonades directes. va ser clau
poder anar als vestidors amb
aquest gol perquè el 2 a 0
pesava com una llosa.
La segona meitat va començar molt millor que la primera amb un golàs de Bernat Yeste sortint de darrera
la porteria per clavar la bola
dins de la porteria del Llaverola amb una acció màgica

Foto: D. Figueras

d’aixecar i picar.
Les coses encara es van posar millor quan 5 minuts
més tard amb una altra FD
que un Bars endolladíssim
va clavar a la xarxa amb un
altre míssil directe. L’IHC es
posava per davant per primera vegada en tot el partit.
I hauria pogut sentenciar

amb una altra FD per blava
a Gelmà. Bars ho va tornar
a provar però aquest cop la
bola se li va escapar molt poc
per sobre de la porteria. A
més, els “rigats” no van pogut aprofitar el power-play.
En canvi, els gironins es van
trobar amb un penal a falta
de 3 minuts que Gelmà va
acabar transformant en l’empat a 3 definitiu.
La setmana començava
amb derrota a casa contra
el Taradell
Abans del partit contra el
Girona, dissabte els arlequinats no van jugar un bon
partit a Les Comes contra
el Taradell, però van lluitar
contra el marcador advers
des d’un bon principi. La
realitat és que tampoc no
va tenir la sort de cara perquè l’empat se li va escapar
als últims 5 minuts després
d’haver aconseguit empatar
fins a 3 cops.
Es van avançar els visitants
amb un gol de Benito al mi-

Foto: Joan Guasch

nut 2 i mig. Els arlequinats
van poder restablir la igualada
amb un tir exterior de Palau.
L’ex-IHC Dani Rodríguez va
tornar a avançar als osonencs
amb una acció individual en
una contra de costa a costa
però a falta de 78 segons Bars
va tornar a mostrar el seu encert des del punt de penal per
tornar a empatar. Amb 2 a 2 es
va arribar al descans.
A la segona meitat, la mateixa
decoració però amb pitjor final. Soler d’un remat al primer
pal va tornar a desequilibrar el
marcador. L’IHC ho va seguir
intentant i Yeste aprofitant un
rebot va fer el 3 a 3 amb un tir
des de la frontal. Però a falta
de 5 minuts Genís… en una
bola sense control (i mig botant) va posat l’estic i va fer el 3
a 4 definitiu.
El següent partit dels de Linares serà diumenge al Palau
Blaugrana contra el FCB. Dimecres de la setmana entrant
els igualadins recuperaran un
altre partit ajornat, en aquest
cas contra el Calafell.

TORPADO 2021
XANTO Z
Bateria 720 wh
Motor 80 Nm
12 velocitats

a partir
de 150€
al mes

24 quotes sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Segueix la mala ratxa de l’Igualada, que Marcel Abad aconsegueix
suma tres derrotes seguides
un molt bon resultat a
València
MOTOR / LA VEU

A

quest passat dissabte
es va disputar la que
potser serà la darrera prova a nivell regional/estatal de ral·lis d’aquest any,
el XXI Rallye Ciutat de València. En van prendre part
una 50 de vehicles en l’apartat de velocitat més un vintena en regularitat. Un dels
participants en velocitat va
ser en Marcel Abad, copilotat per en Carles Cortés.
Ambdós repetien muntura
i el resultat va ser més que

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 1
CP SAN CRISTÓBAL 2

A

quest cap de setmana visitava Igualada
un rival molt dur. El
conjunt egarenc venia amb
l’objectiu de treure un bon
resultat davant un club igualadí que volia refer-se de les
dues derrotes anteriors. La
mentalitat blava era clara:
anar a per totes i competir
contra un equip molt intens
i fort defensivament.
La primera part va estar decantada del costat visitant.
La dinàmica del partit afavoria els terrassencs, que
es trobaven molt còmodes,
guanyant les segones jugades
i tenint arribades constants.

Així va ser com al minut
17, el San Cristóbal va tenir
l’ocasió més clara dels primers quaranta cinc minuts,
des dels 11 metres, però Jose
el va aturar de manera magistral i seguia l’empat a zero.
El duel seguia intens i amb
un tímid domini dels visitants, tot i que els blaus van
tenir arribades amb opcions
de gol, que no van saber rematar i convertir. S’arribava
al descans amb el resultat
inicial, amb la sensació que
s’havia de reaccionar.
A la represa, la situació es va
complicar quan els visitants
van avançar-se en una jugada de córner, que posava les
coses difícils. El gol va fer
reaccionar als de Cabestany
que van intentar posar set-

satisfactori. No només van
quedar primers de la seva
classe (classe 1), sinó que els
temps assolits en cada tram
el van portar a la posició 23
de la general, que seria la
21a si no hagués atrapat fins
a 3 vegades el vehicle que el
precedia a cada tram. Els
primers trams del matí van
ser molt complicats, degut a
la pluja de la nit, però a mesura que avançava el dia, els
trams es van anar assecant i
era menys complicat agafar
el feeling del vehicle.

ge sobre la porteria visitant.
Això va provocar que els
contracops del San Cristóbal
fossin molt perillosos, i en
un d’aquests van generar una
falta, que va provocar el segon gol egarenc.
L’equip igualadí no es va rendir i va seguir atacant, així és
com Genís va fer el gol que
retallava distàncies, en una
gran jugada col·lectiva. Els
instants finals van ser frenètics, amb un constant atac
blau, que va tenir l’ocasió de
l’empat al minut 95, quan la
defensa visitant va salvar el
gol sobre la línia de gol.
Una derrota dura, que deixa
els blaus amb 9 punts, després de jugar sis partits. La
setmana vinent, l’equip visitarà el camp del Santfeliuenc.

Constància i determinació per a guanyar al Pardinyes

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
CF PARDINYES 1

D

uel d’alt voltatge
a Les Comes. Dos
conjunts amb dinàmiques contraposades es veien les cares a la 7a jornada
de lliga. El conjunt lleidatà
visitava Igualada amb el record de la victòria de pretemporada davant les blaves
i amb la intenció de revertir
la ratxa de resultats negatius.
En canvi, les anoienques volien encadenar un segon triomf consecutiu i seguir a la
zona alta de classificació.
L’enfrontament va començar
amb el plantejament previst. Molts xocs i intensitat
en totes les zones del terreny

de joc. Així doncs, durant
els primers minuts cap dels
equips va tenir el domini i
no es veien ocasions de gol.
Però, al minut 18, va arribar
la gran oportunitat que va
canviar la dinàmica. Falta
lateral favorable a les blaves,
que remata Núria al fons
de la xarxa. Les igualadines
s’avançaven en el marcador.
Des d’aquell moment, el joc
de les jugadores de Cubí es
va començar a imposar i tot
i no tenir clares ocasions de
gol, s’apropaven constantment a la porteria del Pardinyes.
No obstant, al minut 31, va
arribar el gol visitant en un
llançament de falta molt llunyà, que Font no va saber
aturar. El lluminós tornava

a estar igualat. El gol va esperonar a les lleidatanes que
van acabar la primera part
posant contra les cordes a la
defensa blava. S’arribava al
descans amb empat.
La segona meitat va seguir
amb la mateixa tendència.
Joc molt intens i amb moltes interrupcions. No es
van veure gaires ocasions al
darrer quart d’hora de duel,
quan les blaves van donar
un pas endavant i van tenir
múltiples opcions per aconseguir un gol victoriós que
va arribar al minut 82, quan
Ari va realitzar un xut creuat inapel·lable que va valer
els tres punts.
Als instants finals es va
haver de sofrir per poder
mantenir l’avantatge i acon-

seguir una victòria de mèrit
que manté les blaves a les
posicions d’honor, amb 14
punts en 7 jornades.

La setmana vinent, les
igualadines visiten el camp
del Levante Las Planas, en
un matx molt complicat.
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Els Consells Esportius de Catalunya defensen que fer esport
és segur, necessari i un bé essencial
ESPORT / LA VEU

P

racticar esport de manera segura davant la
Covid-19 i garantir
que tots els infants i joves
de Catalunya tinguin accés
a l’activitat física, independentment dels seus recursos econòmics; aquest és el
compromís que els Consells
Esportius de Catalunya han
adoptat enfront de la crisi del
coronavirus per poder assegurar el dret a l’activitat física arreu del territori. Sota el
lema ‘Esport segur’, l’entitat
ha llançat una campanya que
vol conscienciar la ciutadania
i les institucions de la importància de practicar activitat
física i de col·laborar perquè,
també en aquesta situació de
pandèmia, l’esport escolar es
pugui practicar amb total seguretat.
A través del Protocol de represa de les activitats esportives i competicions, els consells esportius han engegat
un exhaustiu pla de mesures
higièniques i de seguretat que
permet practicar les activitats
esportives, que organitzen els

consells esportius, de manera
segura. Des de l’obligatorietat
de portar mascareta abans i
després de la pràctica esportiva, fins als controls en els accessos i sortides de les activitats, el protocol contempla un
ampli ventall de mesures que,
a més, possibilitarà la traçabilitat dels i les esportistes
perquè, en cas que algun jugador/a doni positiu, es pugui
actuar ràpidament.
Així mateix, els consells esportius han presentat una
proposta de Pla de xoc per
fer front a les desigualtats a
través d’una distribució justa
dels recursos que garanteixi
l’accés a l’esport dels 250.000
infants i joves de Catalunya
de l’esport escolar. Segons
Jaume Domingo, president de
la UCEC, “la crisi del coronavirus accentua les desigualtats i agreuja la situació econòmica de moltes famílies.
No podem permetre que això
sigui un impediment perquè
els fills i filles d’aquests nuclis
familiars tinguin accés a l’esport”.
De fet, en paraules de Domingo, el model esportiu que

es proposa des dels consells
es basa en la transmissió dels
valors i de la salut, i no en una
perspectiva de rendiment esportiu. “Ara més que mai, inculcar valors lligats a l’esport
com el respecte, la diversitat,
la inclusió, l’equitat i la solidaritat, resulta essencial per
promoure la cohesió social i
educar les futures generacions en la responsabilitat personal i col·lectiva”, destaca el
president dels consells esportius.
Un missatge de tranquil·litat
i una crida a la col·laboració
La campanya ‘Esport segur’
tindrà difusió arreu del territori català i també en l’àmbit
digital, donant visibilitat als
valors positius de l’esport i als
beneficis que l’activitat física
té per als més petits a l’hora
d’aprendre i divertir-se a través del joc. La imatge de la
campanya, que s’ha inspirat
en els anomenats grups bombolla, reflecteix tant aquesta
seguretat com l’esperit positiu
que la UCEC vol transmetre
a la societat en aquests moment.

Les carreres solidàries contra el càncer de
l’AECC a Igualada i Piera es digitalitzen
CURSES / LA VEU

A

quest any, degut a la
situació
pandèmica, es van haver de
suspendre les tres curses de
l’AECC-Catalunya contra el
Càncer a la Catalunya Central que cada any omplien
Igualada, Manresa i Piera de
solidaritat i pràctica de l’esport. L’associació, però, ha
reformulat la cita adaptant-la
al context actual. Així, la IV
AECC Barcelona En Marxa
Contra el Càncer es celebrarà
a la plataforma Virtual Race
by Sport Heroes els dies 12 i
13 de desembre i, a més, servirà per unir les quinze carreres solidàries que aquest any
no s’han pogut celebrar en
tota la província de Barcelona.
La pandèmia de la Covid-19
ha provocat una emergència
social que ha canviat les rutines diàries i esdeveniments
com les curses populars. Però
el que no ha fet és aturar el

càncer, i en la lluita contra
la malaltia es necessita l’ajuda de tots. L’adaptació digital de la cursa solidària de
l’AECC-Catalunya contra el
Càncer té la finalitat d’aconseguir aportacions per poder
seguir millorant la vida dels
pacients i les seves famílies,
per mantenir-se al seu costat
oferint benestar emocional,
social i corporal. I, a la vegada, poder seguir avançant en
la recerca oncològica, perquè
si la recerca s’atura, el càncer
avança i s’atura la vida.
La marca de la IV AECC
Barcelona En Marxa Contra
el Càncer servirà, també, per
disputar les curses benèfiques de Barcelona, Granollers, Sabadell, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de
Llobregat, Gavà, Malgrat de
Mar, Premià de Mar, Pineda
de Mar, Sitges, Sant Celoni i
Badia del Vallés, juntament
amb les tres cites anuals de
l’associació a la Catalunya
Central. A més, en la inscrip-

ció s’haurà de seleccionar per
quina Seu Local de l’AECC es
corre, afegint el repte esportiu entre les diferents seus de
l’entitat.
Les persones interessades a
participar a la cursa virtual
es poden inscriure a través
del web de l’associació (bit.ly/
AECCenMarxa20), on es pot
trobar tota la informació de
la cursa. Hi ha dos modalitats
d’inscripció: la senzilla, per 5
€; i la completa, per 15 €, que
inclou la bossa del corredor
amb diversos obsequis i que
es recollirà en les Seus Locals
i Punts Comarcals de l’AECC.
Una vegada inscrits a la cursa
i a la plataforma Virtual Race
by Sport Heroes, els participants hauran de completar els
10 kilòmetres de la cursa d’una
sola vegada, ja sigui caminant
o corrent, durant algun dels
dos dies de la cursa.
La IV AECC Barcelona en
Marxa Contra el Càncer és
possible gràcies al suport d’Aigües de Barcelona.

A banda de llançar un missatge de tranquil·litat a les famílies i d’animar als esportistes
a practicar esport també durant aquest curs escolar, des
dels consells esportius han
volgut aprofitar el llançament
de la campanya per fer una
crida a la col·laboració dels
centres educatius, les institucions públiques i les famílies,
per facilitar la tasca dels professionals de l’esport a l’hora
de desenvolupar les activitats
amb les màximes garanties
higièniques i de seguretat.
“Hem d’actuar amb responsabilitat i de manera cívica davant una situació que reque-

reix la col·laboració de tota la
ciutadania”, assegura Jaume
Domingo.
L’activitat física, un repte
per a la salut
Des de fa un temps, i davant
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), els Consells Esportius de Catalunya promouen
la pràctica de l’activitat física
per combatre els efectes del
sedentarisme en la societat.
Per això, recorden que és essencial impulsar hàbits de
vida saludable entre els més
joves i mostrar-los els beneficis de l’esport per a la salut.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!
666 066 270

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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“Tabús” de TV3 i “ETA el final del silencio” de Movistar+,
entre els formats distingits pels Premis Zoom
Es van lliurar un total de 13 premis en una gala virtual que es va poder seguir en directe per les xarxes
AUDIOVISUAL / LA VEU

E

l Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de
Catalunya, celebrava la gala
de cloenda i lliurament de
premis dissabte un acte que
enguany, degut a la crisi sanitària de la covid-19, es va fer
en format virtual de manera
excepcional. La gala esva poder seguir en directe a través
de la web zoomfestival.org i
l’Instagram @zoomfestival.
Els premis
En total, es van repartir 13
guardons, que van recaure en
gran part a produccions del
país, però on també hi va haver presència internacional.
Pel que fa a la secció oficial,
el Premi Zoom al Millor Format en la categoria Culturals
i Divulgatius va ser per a la
sèrie documental dirigida per
Jon Sistiaga del Canal #0 de
Movistar+ ETA, el final del
silencio (2019), “per aprofundir en un tema com és el conflicte basc” i “ser pioners en
mostrar uns fets que, tot i que
semblen molt llunyans, encara son propers”, ha explicat
el jurat. Per la seva banda, el
programa de divulgació lingüística d’IB3 Téntol (2020)
rebia una menció especial
“per la seva vocació de servei
públic, per mostrar i divulgar
el llenguatge i fer-ho amb un
estil dinàmic i pedagògic”.
Sistiaga va recollir el premi
virtualment a la gala.

La gala virtual va ser presentada per la periodista Candela Figueras

En la categoria de Ficció, el
biopic de Rai Italia dirigit
per Luca Manfredi sobre l’actor Alberto Sordi Permette?
Alberto Sordi, es va endur el
Premi Zoom al Millor Format
de Ficció. El jurat ha considerat que mereix el guardó “per
ser una entranyable història
de vocació i supervivència
de dos amics perdedors que
acabaran triomfant” i per ser
“un homenatge a l’incipient
cinema italià que naixeria a
cavall del neorealisme i de la
caiguda de Cinecittà”. En la
categoria de ficció, el jurat va
fer una menció especial a la
pel·lícula del neerlandès Pieter Kujipers per Lockdown,
un dels continguts que millor
reflecteix la creació audiovisual inspirada en el confina-

ment, “per la seva capacitat
de saber compaginar innovació, economia de mitjans i
profunditat humana”.
La informació de proximitat
va ser l’escollida pel jurat per
endur-se el Premi al Millor
Format en la categoria d’Informatius: els serveis informatius de Betevé guanyen
el guardó per la Cobertura
especial – Mobilitizacions a
Barcelona arran de la sentència de l’1 d’octubre (2019). En
aquest cas, el jurat en destacava “el treball de proximitat, immediatesa, innovació,
optimització dels recursos i
compromís com a servei públic”. El documental de Rai
Italia Senza respiro (2020) rep
la menció especial en la categoria d’informatius “pel trac-

“ETA, el final del silencio”, premi al Millor format documental

tament que fa dels moments
més intensos del primer brot
de la pandèmia”, “un apropament humà sense artificis i
amb testimonis molt potents”,
afegeix el jurat.
Pel que fa al Premi Zoom al
Millor Format d’Entreteniment, Tabús (2020) produït
per TV3 i El Terrat s’enduia
el guardó “per la seva originalitat i el seu tractament en
clau d’humor de les realitats
de col·lectius que sovint no

es veuen representades en els
mitjans” i “per la valentia de
tractar aquests temes a través de l’humor i el fet que la
televisió pública aposti per
formats compromesos amb la
transformació social”, apunten els membres del jurat.
David Verdaguer, presentador del programa, recollia el
guardó en directe.
Finalment, el Premi al Millor Programa en la categoria
d’Esports va ser per al documental 100x100 Tito de Barça
Studios, dirigit per Cristina
Collado i Marta Busquets,
“perquè va molt més enllà i
mostra la figura protagonista
i a més, amb la seva narrativa
audiovisual fa que aquest treball agradi fins i tot a les persones a qui no els agrada el
món dels esports”, segons explica el jurat. En aquesta categoria, es fa una menció especial a NBA al dia el programa
del Canal #Vamos de Movistar+ “pel seu estil directe per
la seva manera de treballar els
gràfics i fer-te sentir que cada
partit de bàsquet és especial i
únic”.
Premi d’Honor per a Jordi
Évole

“Permette? Alberto Sordi, premi categoria Ficció
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guts audiovisuals i els nous
canals de distribució, relacionats especialment amb internet i les noves tecnologies.
En aquest sentit, s’atorguen
els premis Millor Youtuber
i Millor Instagramer, dos
guardons que es decidien per
votació popular a través de
l’Instagram del Festival i amb
les votacions obertes durant
el transcurs de la gala.

“Tabús”, MIllor format d’entreteniment

A més dels Premis Zoom de
la Secció Oficial, al llarg de
la gala de cloenda del Zoom
Festival es va lliurar el Premi
d’Honor, el Premi a la Millor Producció Audiovisual
de Confinament, els Premis
Millor Youtuber i Millor Instagramer, el Premi DO Catalunya al Millor Format de
TV en català, els Premis del
7è Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom
Festival i el Premi del jurat
del Festival Confitats en Curt
d’Òmnium Cultural.
Com ja s’havia avançat el
Premi Zoom d’Honor va
ser enguany per al periodista, presentador, productor i
guionista Jordi Évole, per ser
un “referent de la televisió
de qualitat, reinventant-se i
adaptant els formats televisius
a cada temps”. En la vessant
més periodística, es destaca la
seva “cerca de la veritat” que
l’ha convertit en “sinònim de
qualitat”, i és que la firma de
Jordi Évole, apunten, és avui
“garantia de professionalitat
en l’àmbit del periodisme i
la comunicació audiovisual”.
El reconeixement és, també,
per “la seva evolució professional” com a conductor de
programes televisius i com a
productor. Évole va ser present a la gala apareixent en un
holograma.
Premis del confinament
En relació amb el confinament domiciliari que es va
viure en la primera onada de
la pandèmia, el Zoom Festi-

val va convocar el Premi a la
Millor Creació Audiovisual
del Confinament, un guardó
per reconèixer la creativitat
en el terreny audiovisual que
va despertar aquesta situació
excepcional. Després de la
valoració del jurat, el premi
és per Laura Cahís Sánchez,
amb el perfil d’Instagram LORAISALIVE i el curt de ficció
Covid-19 Prison “per saber
transmetre l’angoixa d’estar
tancat a través del joc entre
imatge i so”. En aquesta categoria, es van recollir més de
120 propostes a través de les
xarxes socials amb l’etiqueta
#ZoomDesdeCasa.
També fets en temps de confinament, Òmnium Cultural
va fer entrega en el marc de
la gala de cloenda del Zoom
Festival del Premi del Jurat
del Festival Confitats en Curt,
que va ser per al curtmetratge de Pol Mallafré Confinats
amb una nena de 4 anys “per

saber mostrar tota la màgia
de poder estar les 24 hores
del dia durant 3 mesos amb
la teva filla”, explica el jurat
del guardó. Per part d’Òmnium Cultural, l’encarregada
d’anunciar el guardonat va ser
Roser Sebastià, qui va llegir
una carta que Jordi Cuixart,
president d’Òmnium Cultural, ha escrit des de la presó
de Lledoners. En aquesta carta, Cuixart ha expressat que
“un país sense audiovisual
no és país” i referma el compromís cultural de l’entitat:
“a Òmnium Cultural seguim
compartint creació, talent
i llengua per enfortir la cohesió i l’esperit crític”.
Aposta pels nous canals audiovisuals
Enguany, el Zoom Festival
Internacional de Continguts
Audiovisuals de Catalunya ha
seguit apostant per les noves
formes de creació de contin-

“100x100 Tito”, premi millor programa Esports

·Canvi i instal·lació
de panys i
bombins
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tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

Premi DO Catalunya
El Premi D.O. Catalunya al
Millor Format de Televisió
català, que s’ha decidit per
votació popular és pel programa de Vallès Oriental Televisió Territori Contemporani, el programa sobre art
contemporani que es fa i es
mostra a comarques.
Els Premis del Showcase de
Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival han estat
atorgats també en aquesta
gala de cloenda del Zoom
Festival. Enguany jurat i públic han coincidit en el seu
veredicte i els dos premis són
per Alessandro di Renzo i el
seu pilot Deivit&Lisa “per fer
que tornessin a la vida grans
icones de l’art i deixar-nos saber com serien en la societat
actual”.
En el marc d’aquesta gala
d’entrega de premis, van tenir
lloc les actuacions musicals
de de Carles Viarnes “Mare
Gestorum” i “Continuum” del
disc Nu, i MariaLluïsa, amb el
tema Girasol”.
La gala, en directe i virtual
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La gala, que es va emetre en
directe des del plató de l’empresa Sono a Cornellà de
Llobregat, va ser presetnada
per la comunicadora Candela Figueras, i va servir com
a plataforma on mostrar les
possibilitats tecnològiques en
la celebració d’esdeveniments
virtuals. Al llarg d’aquest esdeveniment, s’han pogut
veure connexions en directe
amb els premiats i aparicions amb hologrames i realitat
augmentada de la mà de l’empresa tecnològica Sono, i amb
la participació activa de l’audiència a través de l’SmartTV,
una innovació que introdueix
Konodrak, durant l’emissió de
la gala per la Xarxa de Televisions Locals. A més, l’estona
prèvia a la gala, els convidats
es van poder trobar en un espai virtual creat per l’empresa
Futura Space, on els assistents a la gala creaven el seu
avatar personalitzat i feien
networking a través d’aquest
espai interactiu. Tot plegat,
amb la col·laboració de la plataforma de comunicacions en
directe Watchity i la direcció
tècnica i assessorament de
NRDmultimèdia.
Aquesta edició ha estat un
repte per l’organització, que
ha hagut de crear el seu propi canal d’emissió, el Zoom
Live, durant cinc dies per
poder oferir tots els continguts que, en condicions normals, s’haguessin projectat
a les sales de cinema. Una
experiència que, sens dubte,
marcarà el futur el festival.
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Gemma Nierga: “Totes les teles ofereixen bons
programes i mals programes”
TELEVISIÓ / Manuel Arenas /
Clack - AMIC

É

s juliol del 2017 i la
periodista
Gemma
Nierga (Girona, 1965)
empassa saliva mentre, en
antena, la seva companya
Pepa Bueno l’acomiada de la
Cadena SER després de tres
dècades. La distància entre
aquell simbòlic adeu i l’ara
queda mesurada en un sentir
de la Gemma Nierga d’avui:
“Em quedo amb la meravella
que són les segones oportunitats”. Aquest curs, segones
oportunitats tant a RTVE
Catalunya -Cafè d’idees- com
a TV3 -Els meus fills-, on la
comunicadora s’endinsa definitivament en l’ecosistema
televisiu a través de l’actualitat i les relacions entre pares
i fills, respectivament, àmbit
aquest darrer en el qual ja
s’havia especialitzat en Els
meus pares (TV3), la primera temporada de, reconeix,
un espai que té molt d’autobiogràfic: “Bona part de la
meva maternitat, del tipus de
filla que he sigut, està en el
programa”.
Quant d’autobiogràfic de
Gemma Nierga hi ha a Els
meus fills?
Anava a dir “res” però en
canvi et diré que molt. És
impossible fer entrevistes
tan personals, tan humanes,
sense que part de la teva persona estigui a cada pregunta. Bona part de com m’han
educat, com jo educo els
meus fills, com jo entenc la
maternitat, el tipus de filla
que he sigut… Tot això en el
fons està en el programa.

A la vida, ens pensem
que ens tanquen portes, i és veritat que es
tanquen però després la
vida et sorprèn
Darrerament el programa
ha tractat la mort dels pares, situació que vostè ha
viscut personalment. Està
entenent millor els seus fills
o a vostè mateixa?
A través d’aquest programa
entenc millor la vida, perquè
ens col·loquem davant de situacions extraordinàries on
les persones han de treure els

millors recursos que tenen, i
a mi em fa entendre millor la
dificultat que hi ha a les relacions de pares i fills. Dit això,
també em fa analitzar millor
la meva relació amb els meus
pares i la manera d’educar els
meus fills.
El passat abril deia que, després de tants anys a la ràdio,
les ofertes que li han arribat
de la tele l’han fet sortir de
la zona de confort. Es queda

amb això, de la tele?
Em quedo amb la meravella
que són les segones oportunitats. És a dir, em quedo
amb què sempre, a la vida,
ens pensem que ens tanquen portes, i és veritat que
es tanquen però després la
vida et sorprèn, i em quedo amb aquesta sorpresa. Jo
per exemple mai no havia
fet tanta televisió com he
fet en aquest temps. És més,
sempre deia que no volia fer
televisió, i en canvi ara estic
tant amb Els meus fills a TV3
com a La 2 amb un programa
informatiu.
En temps de polarització
política, especialment a Catalunya, com es porta presentar un programa a la televisió pública catalana i un
altre a l’estatal? És una declaració d’intencions com a
periodista?
No… Més enllà d’aquesta
polarització, més enllà de
mitjans de comunicació com
TV3 o RTVE, hi ha equips
de persones: hi ha equips de

M’he sentit molt lliure
a tots els mitjans en
els que he treballat,
només et marca el teu
sentit comú per no
anar més enllà d’on
creus que pots arribar.
periodistes, de productors,
de realitzadors, que són bons
professionals i que te’ls tro-

bes a tots els mitjans, que
transcendeixen aquests mitjans. Per tant, jo no incidiria
tant en treballar a dues teles… Són dues teles que existeixen al nostre país, a Catalunya, que emeten en català
i que et donen la possibilitat de treballar. He treballat
molt a gust a TV3, molt, i
ara començo aquesta etapa a
TVE Catalunya, i estic molt
confortable.
Si és així, per què costa que
aquesta idea arribi a la ciutadania?
Perquè és evident que la societat està molt polaritzada
i als polítics a vegades els
interessa subratllar aquesta
marca ideològica d’alguns
mitjans. No ens deixem arrossegar per això i observem els mitjans amb interès,
amb ulls oberts i amb ganes
de veure què ens ofereixen.
Fujo molt del sectarisme;
fujo molt del “aquesta tele és
de les meves i aquesta és del
bàndol contrari”. Totes les
teles ofereixen bons progra-

mes i mals programes, i totes
tenen bons professionals i
mals professionals.
De tots els mitjans en els
quals ha treballat, en quin
s’ha sentit més lliure com a
periodista?
M’he sentit molt lliure a
tots els mitjans en els que
he treballat. He treballat a
un mitjà privat com La Ser,
he treballat a un mitjà públic com TV3, com ara TVE,

o com 8tv o com Catalunya
Ràdio… És a dir, he tocat diferents pals de diferents mitjans i a tots m’he sentit lliure,
només et marca el teu sentit
comú per no anar més enllà
d’on creus que pots arribar.
Però de veritat, no, no, no:
jo, personalment, no he patit
ni la censura ni que t’arribi
al matí una nota al teu mòbil
dient “d’això no en parlis”.
L’únic cop que ha plorat en
antena va ser amb l’assassinat d’Ernest Lluch. A quina
reflexió la porta que segons
l’estudi ‘La memoria de un
país’ (GAD3) 8 de cada 10
joves no saben qui va ser
Ernest Lluch?
Uau. És una dada que no
coneixia. És molt trist i diu
molt de la poca cultura del
nostre país; de la poca cultura en majúscules, no només
política sinó artística i de
molts àmbits. A mi em sap
greu, però forma part també d’aquesta frivolitat amb
què passem per sobre de tot
en la societat en què vivim.

És tot tan volàtil. Aprofundim tan poc en les coses…
Jo vinc d’una època que
penso que s’aprofundia més.
Anàvem molt més enllà dels
140 caràcters. Anàvem molt
més enllà del tuit ràpid, que
és amb el que ara es mouen
els meus fills. Això ens porta a no saber qui era Ernest
Lluch.
Parlant de Twitter, segueix
tenint un compte anònim,
ara a més de l’oficial?
Si segueixo? Sí! (riu). Durant molts anys he estat amb
un compte anònim i des del
passat setembre també estic
a Twitter amb el meu nom,
i ara tinc els dos: continuo
amb el que segueixo a molta
gent, i amb el meu vaig fent
petites passes… Perquè no
estic familiaritzada ni amb el
llenguatge de Twitter ni amb
el comportament de Twitter,
i em fa una por… Em fa una
por ficar la pota…I vaig molt
amb compte, soc molt curosa, i senzillament intento que
sigui altaveu de la feina que
jo faig, mai de la meva vida
privada ni molt menys de les
meves opinions.
Un pronòstic per acabar:
què li queda fer a Gemma
Nierga en el periodisme?
Em queda consolidar el nou
espai d’actualitat, el Cafè
d’idees, on acabo de començar. El meu cap ara és impossible que pensi en alguna
altra cosa, i confio que em
quedin moltes coses: estic
més oberta ara a visualitzar un futur molt diversificat professionalment, que fa
uns anys potser estava molt
acostumada a treballar a la
mateixa empresa i no veia
més enllà. M’encantaria consolidar aquest format i que
em sortissin projectes que
m’obliguin a… no et diré a
reinventar-me, però sí que
m’obliguin a sortir d’aquesta zona de confort que tens
quan ja tens un producte
molt treballat. Ara tinc ganes
de provar coses noves.

M’agradaria que em
sortissin projectes que
m’obliguin a sortir de
la zona de confort.
Tinc ganes de provar
coses noves
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Presentació del llibre Escac al destí de
Lluís Llach
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“L’amic retrobat”, una producció del Teatre de
l’Aurora, nominada als Premis Butaca 2020
L’obra opta al guardó al Millor Muntatge Teatral

LLIBRES / LA VEU

Dimecres vinent a les 19:00 hores al Teatre de l’Ateneu Igualadí
tindrà lloc la presentació del llibre Escac al destí de Lluís Llach.
L’acte comptarà amb la presència de l’autor, qui conversarà
amb Màrius Mollà, escriptor.
Aforament limitat. Imprescindible reservar l’entrada a www.
tiquetsigualada.cat
Un crit en la foscor passa desapercebut al castell. L’endemà es
descobreix un cadàver, la identitat del qual pot fer trontollar
la dinastia del regne de Magens.
El jove prevere Orenç és l’encarregat d’investigar el crim.
La seva condició de bastard
del rei Ebrard d’Albir el situa
a prop de les esferes de poder.
Però l’encàrrec és enverinat: un
pas en fals i pot quedar atrapat
en la teranyina de lluites soterrades, passions i ambicions
sense mesura. La traïció assetja
la casa dels Albir. Les aspiracions de Roma de mantenir l’estatus religiós de la zona contra
l’heretgia albicar enterboleixen
encara més l’entramat polític.
I la guerra sembla inevitable.
L’Orenç només rebrà l’ajuda
de la Brilhèta, una serventa de
palau que li mostrarà un món
que el jove i inexpert capellà
desconeix. Però cada pas en la
investigació és un esglaó més
que l’acosta perillosament a
una veritat incòmoda.

TEATRE / LA VEU

L

’amic retrobat, la darrera producció del
Teatre de l’Aurora, ha
estat nominada als Premis
Butaca 2020 al Millor Muntatge Teatral, guardons que
premien els millors muntatges de la temporada teatral
catalana en 20 categories diferents.
Els guanyadors finals dels
Premis Butaca els decideix
exclusivament el públic, que
pot votar fins al 9 de desembre a les 23 h els seus espectacles preferits a través de la
página web www.premisbutaca.cat.
L’espectacle, una adaptació
de la novel·la homònima de
Fred Uhlman, amb dramatúrgia de Josep Maria Miró,
direcció de Joan Arqué i amb
els actors Jordi Martínez,
Quim Àvila i Joan Amargós,
es va estrenar el novembre
del 2019 a Igualada i posteriorment va fer una exitosa
temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Una història d’amistat i descoberta
enterbolida pels convulsos
esdeveniments que es viu a
Alemanya a partir de
1933 amb l’ascens del nazisme i l’antisemitisme.
Aquest any, la gala d’entrega

Fins el 9 de desembre el
públic pot votar els seus
espectacles preferits a
www.premisbutaca.cat
de premis s’ha hagut d’adaptar a la pandèmia i es realitzarà en format digital el 15
de desembre a les 22 h, amb
els presentadors presencialment al Teatre de Premià.
Més informació
Per conèixer més a fons la
programació i el sistema de
venda i reserva de localitats

es pot consultar la pàgina
web www.teatreaurora.cat o
bé seguir tota l’actualitat a
través dels canals de facebook
(http://www.facebook.com/
teatreaurora), twitter (http://
twitter.com/teatreaurora),
instagram (www.instagram.
com/teatreaurora) i youtube
(http://www.youtube.com/
teatreaurora ) del teatre.
Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Uni-

coop Cultural, és un projecte
col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat,
la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb
la voluntat que el teatre, i la
cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat.
El Teatre de l’Aurora, ubicat
a Igualada, forma part de
l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros
Alternativos.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Guia pràctica

V

a editar-la, a l’any 1928,
l’Agència Igualadina, en
ocasió del Centenari de la
seva fundació. A la portada hi figura un dibuix de Gaspar Camps, amb
el seu estil modernista, amb un aeroplà repartint paquets per damunt
de la ciutat. A interior hi figuren
uns anuncis de la mateixa agència,
dibuixats pel famós Alfred Opisso.
Fou impresa als tallers gràfics de
Nicolau Poncell.
Comprèn un historial de l’empresa,
escrit per “Joan del Noya” (Joan Serra i Constansó). Segueix un article
titulat “Vers Igualada”, signat per
per Joan. Suposem que era el mateix
autor) Aquest, morí al poc de ser
impresa. Sols faltava relligar-la.

Ve un capítol dedicat a Igualada,
on hi figuren per aquest ordre, els
apartats: Orígens, Etimologia, Situació i clima, Història, Medis de
comunicació, Engrandiment i aspecte de la ciutat, Indústria i comerç, Edificis notables, Ordres religioses, Edificis públics, Societats,
Premsa, Fires, festes i mercats, Títols i privilegis.
A continuació hi ha un plànol
d’Igualada, Comunicacions amb la
Comarca d’Igualada, Nomenclàtor
dels carrers de la ciutat i, finalment. Es publiquen preus i horaris
dels trens d’Igualada a Barcelona i
viceversa
Inclou publicitat d’algunes firmes
locals i altres de Barcelona.
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L’alumnat del Cicle formatiu de pell
de la Gaspar a la jornada Crafts now

Concert del professorat
de l’Escola de Música

DISSSENY / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

E

l passat 18 de novembre
va tenir lloc la segona
edició de la jornada
“Crafts Now” organitzada per
la Generalitat de Catalunya
mitjançant Artesania Catalunya, centrada en la relació entre innovació i artesania.
Durant aquesta jornada telemàtica es va establir un espai de diàleg per debatre el
concepte de la innovació en
l’artesania des de diferents òptiques constructives amb l’objectiu de tractar els problemes
globals mitjançant solucions
locals, compartint coneixement i fomentant l’evolució del
conjunt de la pràctica artesana.
L’ús de materials locals per a
la creació és una constant històrica al món creatiu, on els
referents propers sempre han
tingut un pes rellevant. Però,
què passa si s’utilitza un material deslocalitzat dels territoris,
que ens destrueix i que ens fa
ser destructors? A través d’ell,

E
ens convertim en constructors? És el cas del plàstic, un
material que no pertany enlloc,
però que és a tot arreu; que cap
territori se’l sent seu, però que
ja forma part del nostre passat,
present i futur. Un material
que compartim i coneixem
arreu del planeta, i pel qual és
més necessari que mai posar
sobre la taula el debat sobre
la innovació dels materials,
les eines per tractar-los, els
processos per manipular-los i
l’impacte mediambiental, tant

de la seva creació com del seu
tractament.
El ponents Laura Badia, Mattia Bernini i Micaella Pedros
van ser els convidats per incentivar la compartició de
coneixement per l’evolució de
l’artesania; la innovació permet trobar solucions locals a
problemes globals i, alhora,
condiciona el si de la pràctica
artesana mateixa i es converteix en un revulsiu que l’ha
actualitzat incansablement al
llarg dels anys.

l proper dijous 10 de
desembre tindrà lloc
un concert que protagonitzaran el clarinetista
Carles Pertegaz i la pianista
Maria Arenzana.
Els Concerts des de l’exili,
aquest és el títol d’un concert-recital que vol despertar consciències sobre la
importància de la cultura en
el món de les idees i les desastroses conseqüències en
temps d’autoritarismes.
La Guerra Civil Espanyola
fou una tragèdia en molts
sentits per a tot el país.
En la cultura va representar
el trencament amb la Generació del 27, una generació
de les més brillants quant a
creació artística que s’ha viscut.
Molts artistes es van veure
obligats a fugir a altres territoris i van continuar la seva
obra però sense la unió que

va caracteritzar el que molts
van denominar l’Edad de
Plata.
Rodolfo Halffter i Robert
Gerhard (Mèxic i Anglaterra respectivament) van ser
compositors que van seguir
escrivint des dels seus exilis
en base al nacionalisme “modern”; Julián Menéndez, un
gran clarinetista estimat per
totes les generacions posteriors no va marxar a un altre
país però sí va haver de marxar de Madrid cap a València
i posteriorment a Barcelona
per les seves idees republicanes contràries al règim.
Finalment Ramón Carnicer,
compositor targarí que en
el segle XIX fou raptat per
ordre del rei Ferran VIIè i
portat a Madrid per a dirigir
els teatres de la Cort, el Teatro de la Cruz i el Teatro del
Príncipe.
El concert és a les 20h a l’Auditori de l’Escola/Conservatori de Música d’Igualada

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més..., a l’època de la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.
Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020 ha celebrat els 90 anys.
ANY 1931. 2 DE FEBRER, SEGONS LA GACETA. COMARCAL.
FOTOGRAFIA DE LA ZONA DE L’ESCENARI.
INCENDI DEL TEATRE DEL CENTRE MORAL INSTRUCTIU
DE SANT JOSEP, ALTRAMENT “CENTRE CATÒLIC D’OBRERS”,
AL CARRER DELS ESQUILADORS (CANTONADA AMB L’ACTUAL CARRER PARE MARIANO).
Aquesta és una de les fotografies, anònimes, de l’incendi que va destruir tot el teatre; però no l’edifici del Centre.
Val a dir que, Igualada, a les primeres dècades del segle XX, va tenir uns quants teatres, si es compara amb els dos que té actius avui
(L’Ateneu i L’Aurora)!
Qualsevol dada històrica sobre aquesta Entitat social i cultural la
podeu trobar a la Biblioteca Central o a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
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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Aquest any Els Pastorets combinaran
el directe i el vídeo
TEATRE / LA VEU

F

rancesc Ferrer, representant del grup de teatre Esbart Igualadí, ha
presentat aquest dimecres,
acompanyat per la tinenta
d’alcalde Patricia Illa, l’edició
d’aquest any d’Els Pastorets
d’Igualada. Atesa la situació provocada per la pandèmia de Covid-19, el Teatre
Municipal L’Ateneu acollirà
4 sessions reduïdes que inclouran l’actuació en directe dels personatges centrals
combinada amb la projecció
en vídeo d’imatges amb la
resta de personatges, en un
muntatge elaborat amb escenes dels anys anteriors. Així,
els espectadors podran veure
dalt de k’escenari en Lluquet,
en Rovelló, Satanàs, Llucífer
i Sant Miquel. També actuaran, en moments puntuals,
Sant Josep, la Verge Maria i

D

l’àvia. Les representacions es
faran els dies 20, 26 i 27 de

desembre i el 3 de gener a les
12 del migdia. Ferrer també
ha explicat que el programa tríptic d’aquest any és
obra de Jordi Solà i combina l’aire teatral i l’infantil.
L’auca d’aquesta temporada
2020-2021 inclou versets de
Montserrat Argelich i dibuixos de Marc Serrano.

Celdoni Fonoll, presenta el seu sisè
dietari: El somni i l’esperança
LLIBRES / JAUME SINGLA

L

a Casa del Llibre ha recuperat la capacitat de
fer actes de presentació
de llibres, després dels pitjors
moments de la pandèmia. Va
estrenar la nova temporada
amb la presentació d’El somni i l’esperança sisè dietari de
Celdoni Fonoll que per tercera
ocasió en la seva carrera li ha
presentat un president de la
Generalitat.
Quim Torra –qui per cert té
un magnífic dietari: Quadern
suís- va voler ser l’encarregat
de presentar el llibre. “En Celdoni Fonoll s’ha convertit en
el cronista del procés. Escriu
amb sentit i amb sensibilitat i
al costat d’un clatellot sap escriure un poema. Els d’en Celdoni són dietaris molt amens,
divertits i són exemple a seguir
per als que ens agrada el gènere del dietari”. El president va
donar a conèixer que “durant
el confinament que vaig passar
a la Casa dels Canonges degut
a la covid-19, vaig tornar a escriure un dietari dels esdeveniments que m’ha tocat viure al
front de la Generalitat”.
Celdoni Fonoll és l’únic escriptor que tinguem notícia
que tres presidents diferents li

“Primavera del 20”, a
la porxada de l’Hotel
Boutique Cal Roure
EXPOSICIONS / LA VEU

“Els Pastorets” combinen l’actuació dels personatges principals amb
projeccions en vídeo per
completar les escenes

hagin presentat un llibre. Així
Jordi Pujol primer, Artur Mas
després i ara Quim Torra han
estat els presidents de la Generalitat que han volgut presentar un llibre del poeta, cantant
i escriptor calafí.
Lloll Bertran va aprofitar l’acte per a retre un homenatge a
Montserrat Carulla traspassada recentment i a la qual
“no se li ha han reconegut els
seus mèrits com a dona, com
a catalana i com a independentista”.
Jordi Farré, de Cossetània edicions, que ha publicat el llibre
va destacar el paper de notari
de la actualitat que exerceix
en Celdoni Fonoll del qual va

anunciar que els primers mesos del 2021 entrarà a impremta el següent dietari corresponent a aquest espantós 2020.
L’acte, com és costum en Fonoll, va acabar amb un recital
de cançons cantades a mitges
entre en Celdoni i la Lloll,
acompanyats a la guitarra per
Joan Garrofé que va servir per
recuperar algunes cançons
que feia temps que en la parella anoienca no interpretava en
públic.
A la presentació hi varen acudir moltes personalitats vinculades al món de la cultura,
que han col·laborat en un
moment o altre amb en Celdoni i la Lloll.
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el 27 de novembre de
2020 al 10 de gener
de 2021, la porxada
del lounge-bar de l’Hotel Boutique Cal Roure, a la plaça de
l’Ajuntament, acull la instal·
lació del projecte “Primavera del 20”, de Raül M. Beteta,
creada per l’autor arran de la
sensació de buit pel fet de no
poder sortir a gaudir de l’exterior. El muntatge inclou una
sèrie d’organismes vegetals
i animals, en forma de màquines o organismes sintètics,
que intenten recollir la bellesa
i formar un ecosistema únic i
singular per retornar les sen-

sacions perdudes aquests
mesos. Les flors enllaçades
amb formes variades poden
adaptar-se a tots els llocs
necessaris. La mostra l’organitza el Departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Permette? Alberto Sordi”, primer premi
del Zoom 2020, o la presentació de la persona
i el personatge d’Alberto Sordi

A

mb la mirada atenta a aquesta edició
del Zoom Igualada 2020, el passat
dissabte 28, va tenir lloc, i de manera
virtual a causa de l’covid-19, la gala de lliurament d’un total de 13 premis -segons la categoria requerida- a les obres presentades per
a aquesta convocatòria. En aquest sentit, no
sense posar en valor els restants i merescuts
guardons d’aquest Zoom; una producció europea es va imposar com a millor pel·lícula
en la qualitat de Ficció: el biopic de la Rai Italiana, dirigit per Luca Manfredi, sobre la vida
i el personatge cinematogràfic d’Alberto Sordi, “Permette? Alberto Sordi”, (2020). Aquesta dramatització cinematogràfica va ser tan
categòricament mereixedora d’un guardó pel
fet de tractar-se d’un extraordinari relat biogràfic sobre el recorregut professional des del
no res fins a la fama representat per la persona d’Alberto Sordi; un camí també compartit
amb el seu bon amic Federico Fellini. Tanmateix, val a dir que el film és per extensió un
homenatge a aquell cinema italià emmarcat
dins del context de la postguerra, on afloraria
un embrionari moviment cinematogràfic, el
Neorealisme.
Atenent al fet que “Permette? Alberto Sordi”
és una pel·lícula que exhibeix un dels projectes previstos, a Itàlia, per a commemorar
enguany el centenari del naixement de Sordi; aquesta se centra en un episodi de la vida
d’aquest gran actor per la qual circumstància
és un just reconeixement de presentar-la en
aquesta pàgina, en el sentit de posar èmfasi
en les dues dècades (1937 - 1957) que van
suposar el major procés de lluita d’un vocacional de la interpretació fins a conquerir un
espai a la meca de la fama.
El fil argumental ens situa davant d’una retrospectiva de la vida d’Alberto Sordi, quan
amb resignació va decidir el seu retorn a
Roma després d’uns fracassats intents d’ingressar en el món de l’escena cinematogràfica. Estretament unit a un clan familiar amb
profunds valors morals, accepta amb respec-

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

te els suggeriments dels seus estimats pares,
anteposant això sí el món de cinema a tot,
fins i tot a la seva primera relació afectiva
amb una costurera; a la seva Roma de l’ànima
aconsegueix un paper d’extra en els estudis
de Cinecittà i, en qüestió de temps, li va ser
reconegut un absolut triomf amb el doblatge radiofònic de l’actor còmic Oliver Hardy.
Seguidament, va inaugurar la dècada dels 50’
quan, simultàniament a l’inici d’una relació
amb una madura prima donna de teatre, Andreina Pagnani, va fer amistat amb un altre
principiant de cinema, Federico Fellini, al
seu torn que s’enfrontava al difícil tràngol de
la pèrdua de seus pares.
Definitivament, amb la popularitat aconseguida per algunes interpretacions de certs
personatges, la seva autèntica carrera va
començar a principis d’aquesta dècada amb
“Totò el rei de Roma”, de Mario Monicelli
(1951) i, especialment, amb dues pel·lícules
de Federico Fellini: “El xeic blanc” (1952) i
“Els inútils” (1953); tot un salt a la fama que
el reconeixeria com a l’Albertone per als italians. D’aquí ençà va inaugurar la llarga trajectòria artística d’actor còmic italià, amb els
seus gestos i pantomimes, esdevenint el símbol més representatiu de l’italià mig ple de vicis i bondats; personificant, de retruc, la típica i sagaç ironia romana que tan bé retratava
el costumisme social de la dura postguerra i
els següents anys de l’alba econòmica de país.
Més enllà d’aquest excepcional relat fílmic,
receptiu i agraït amb tots els seus èxits cinematogràfics, a partir de la dècada dels 70’
aquest comediant, actor, director, guionista,
compositor i cantant italià, a més de ser un
presumpte nou Valentino, que mai no va arribar a casar-se, va renunciar a la vida social
apostant per una vida compartida amb els
seus germans a la seva finca romana, “Villa Sordi”, al cor de la ciutat; una mena de
baluard on va decidir el seu retir: una llarga
solitud fins a la seva mort, esdevinguda el 24
de febrer de l’any 2003.
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EXPOSICIONS

AGENDA

NI SANTES NI PUTES

DIVENDRES 4

De Desedamas.
Art tèxtil a càrrec de Cecília i Mercè Gonzàlez. “Jo diré
si sóc bonica, jo diré si sóc forta. Vosaltres no decidireu
sobre la meva vida; seré jo qui ho faci”. Amy Shumer.
Del 21 de novembre al 16 de gener a Artèria.

RITMES. JOSEP CAMPENY I SANTAMARIA

L’exposició vol posar en valor l’obra d’aquest escultor
d’arrels igualadines, amb una important carrera escultòrica a nivell nacional i internacional.
Fins al mes de febrer de 2021 al Museu de la Pell d’Igualada

PREMI CATALUNYA D’ECODISSENY
2019

Mostra dels millors treballs d’ecodisseny, que integren
els aspectes ambientals als criteris de concepció i fabricació de productes.
Fins 28 de novembre a la Biblioteca Central

PREMI CIUTAT D’IGUALADA PROCOPI LLUCIÀ 2020

Es mostrarà una selecció dels treballs presentats al premi de creació artística Procopi Llucià, de fotografia.
Del 19 de novembre al 13 de desembre a la Sala Municipal d’Exposicions

DEPORTADA

De Josep Cordero
Els estereotips en la moda patiran una tensió transformadora per mitjà de la pintura per ser mostrades amb
un altre enfocament..
Fins el 30 de novembre a la sala d’exposicions de la
Gaspar

UN TRIMESTRE CONFINATS

Aquesta exposició és una mostra de les activitats fetes
pels alumnes d’escoles i instituts d’Igualada durant el trimestre confinat.
Fins el 4 de desembre al Museu de la Pell d’Igualada

ALEXANDRE DE RIQUER

El 13 de novembre fa 100 anys de la mort d’aquest artista
calafí, un dels referents del modernisme català. Aquesta
mostra recorda el seu llegat.
Fins el 13 de desembre al vestíbul de la Biblioteca Central

PAISATGES D’INSTANTS

de Massimo Latte
Una obra que ens introdueix a l’acte de pintar, la pulsió,
la repetició del gest.
També de l’esquinçat, la reunió i l’atzar. El silenci.
Fins el desembre al Museu Molí Paperer de Capellades

SUMI-E

de Carme Freixas
En japonès, la paraula «sumi» significa tinta i «e» vol
dir pintura. L’expressió de l’ésser, a través de la pintura
japonesa, té per objectiu integrar el cos físic, mental i
emocional com a manifestació de l’esperit de l’artista.
Fins el 15 de gener al Punt de Lectors de la Biblioteca
Central

CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “La família que tu esculls”, versió doblada al català. En Zak és un jove
amb síndrome de Down que s’escapa de la residència on viu perquè té un somni: convertir-se en
un lluitador professional
Divendres a 2/4 de 8 de la tarda
al Teatre la Lliga

DISSABTE 5
CONCURS DE TEATRE
Piera
El grup de teatre Tàndem, de
Santa Perpètua de la Mogoda, ens
oferirà l’obra “Angoixa”.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Foment
MÚSICA
Capellades
Concert de jazz amb Chino
Swingslide &The Sharps”. Chino
és, sense cap dubte, un dels protagonistes de l’escena musical de
Barcelona. El seu talent com a
intèrpret, compositor i showman
juntament amb el seu carisma a
l’escenari, ho fan brillar en sales i
festivals de tot Europa..
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre la Lliga
VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

Al bell mig de la plaça Major de
Montbui s’alça l’església de Santa
Margarida, un edifici barroc amb
elements renaixentistes que, vist
des de l’exterior, no atrau gaire la
mirada del visitant si no fos pel
seu imponent campanar.
Dissabte a les 12 del migdia al
nucli antic de Montbui

DIUMENGE 6
MÚSICA
Capellades
L’homenatge de Capellades a Josep Carner es farà amb l’espectacle “Els fruits saborosos”. Vicens
Martín Trio, vesteix els textos de
Carner amb una sonoritat farcida
d’aromes i colors mediterranis i
jazzístics.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda
al Teatre la Lliga.
VISITA GUIADA
Piera
Piera Medieval. La seva situació
privilegiada, a peu del Camí Ral
d’Aragó i cruïlla entre la Catalunya Central i el Penedès, va fer
que Piera es desenvolupés com
un mercat de gran rellevància, a
més d’hostatjar el principal palau
comtal a l’Anoia.
Diumenge a les 12 del migdia a
Piera.
VISITA GUIADA
La Llacuna
Visita guiada al Castell de Vilademàger. Documentat des del se-
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gle X, es convertí en el casal dels
Cervelló, barons de la Llacuna,
un dels llinatges més importants
de la comarca
Diumenge a les 12 del migdia des
de la Llacuna .

DIMECRES 9
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre ESCAC
AL DESTÍ de Lluís Llach. L’acte comptarà amb la presència de
l’autor qui conversarà amb Màrius Mollà, escriptor.
Aforament limitat. Imprescindible reservar l’entrada a www.tiquetsigualada.cat
Dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
TALLER
Sta Margarida de Montbui
Taller de creació de punts de llibre a partir de Dalí, Miró i Magritte. Cal inscripció prèvia.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a
a Biblioteca Mont-Àgora.

DIJOUS 10
MÚSICA
Igualada
Concerts del professorat. Els
Concerts des de l’exili, a càrrec
del el clarinetista Carles Pertegaz
i la pianista Maria Arenzana.
Dijous a les 8 del vespre a l’auditori de l’Escola de Música
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Bruixes i nens

Estrena • Las brujas (de Roald Dalh)

REDACCIÓ/

L

as brujas (de Roald Dahl), basada en el llibre del mateix nom
del també autor de Matilda i
Charlie i la fàbrica de xocolata, presenta un món en el qual les bruixes són de
veritat, existeixen i viuen entre nosaltres. I no van muntades precisament
en el pal d’una escombra. Pot ser que
vesteixin roba normal, visquin en cases convencionals i tinguin feines d’allò
més quotidianes. Però no són ni molt
menys el que semblen i hi ha formes
molt concretes i útils de detectar-les.
Si no, que li ho diguin al petit protagonista d’aquesta història (Jahzir Bruno), que comença a viure amb la seva
àvia (Octavia Spencer) a l’Alabama (els
EUA) a finals dels anys 60 després de
quedar-se tristament orfe.

Als seus vuit anys i una vegada superada la tristesa de perdre al seu pare i a
la seva mare, l’heroi d’aquesta comèdia
familiar dirigida per Robert Zemeckis
(Retorn al futur) topa amb una dona
d’allò més estranya en un supermercat.
I és llavors quan la seva àvia, per a la
seva sorpresa, li explica que el més segur és que aquesta sigui una bruixa.
Després de l’estranya trobada en el
supermercat del seu nét, i a causa d’una
traumàtica experiència en el passat
quan era nena, l’àvia decideix que tots
dos han de traslladar-se immediatament al Grand Orleans Imperial Island
Hotel, un luxós establiment on creu
que estaran segurs. Però la mala sort els
persegueix i just en aquest hotel també
acaben allotjant-se la Gran Bruixota
(Anne Hathaway) i el seu exèrcit de camarades.

Conflicte escolar

El passat

A Tous • Uno para todos

Cicle Gaudí • L’ofrena, de Ventura Durall
RICARD FUSTÉ/

E

l dijous 10 de desembre, a
les vuit del vespre, a l’Ateneu Cinema i dintre del Cicle
Gaudí, el Cineclub torna després de
l’obligatori parèntesi per la segona
onada de la pandèmia i presenta la
producció del 2020 L’ofrena, dirigida
per Ventura Durall.
La Violeta, una prestigiosa psiquiatra, rep a la seva consulta la visita
de la Rita, la dona del Jan, un antic
amor d’adolescència de la doctora
que va marcar la seva vida després

REDACCIÓ/

A

leix (David Verdaguer), fins
ara havia estat professor interí,
però decideix afrontar un nou
repte i accepta un treball com a tutor
d’una classe de sisè de primària en un
petit poble que és totalment desconegut per a ell, Casp. Quan comencen les
classes, haurà de fer front a una difícil
situació: ha d’ajudar un nen malalt a
reintegrar-se en la classe després d’haver passat un temps absent per culpa
de la seva malaltia. A mesura que intenta ajudar al seu alumne, s’adona que

abandonar-la de manera traumàtica
vint anys enrere. La Rita visita a la
Violeta amb el pretext de recuperar
l’amor del seu marit. Però el que la
Violeta desconeix és que aquesta visita és el primer pas del Jan per intentar reescriure la seva història.
Ventura Durall, després de Las dos
vidas de Andrés Rabadán, del 2008,
torna a la ficció amb aquest film de
suspens amb forta càrrega eròtica
que protagonitza el seu actor fetitxe
Àlex Brendemühl, acompanyat per
Anna Alarcón i una esplèndida Verónica Echegui.

la resta dels seus companys no volen
que aquest torni a classe. Uno para a
todos és una magnífica pel·lícula per
múltiples raons. Per a començar, pel
seu guió, exemplar en el seu conflicte inesperat, en la seva naturalitat. Els
guionistes construeixen amb humanitat a Aleix, un professor que enfront
dels seus alumnes ha de resoldre un
problema amb exemplaritat i, alhora,
un home feble que en la seva vida personal no ha sabut enfrontar-se a les seves pròpies ombres. Verdaguer, elecció
de càsting perfecta, aporta tota la seva
tendresa a aquest personatge.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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SENTIMENTAL
Espanya. Comèdia. De Cesc Gay. Amb Alberto San Juan,
Belén Cuesta, Javier Cámarae
Sentimental parla de les relacions sentimentals quotidianes
de dues parelles que viuen en el mateix bloc de pisos. La
cordialitat entre les dues llars es veu interrompuda quan la
parella del baix convida a l’altra a un sopar, durant la qual els
proposen practicar sexe en grup. A través de la comèdia, es
reflecteixen temes molt quotidians com l’amor, les baralles,
el dolor i l’odi..
LAS BRUJAS DE ROALD DALH
EEUU. Fantasia. De Robert Zemeckis. Amb Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
Les Bruixes (de Roald Dahl), basada en el llibre de el mateix
nom de l’també autor de Matilda i Charlie i la fàbrica de
xocolata, presenta un món en què les bruixes són de veritat,
existeixen i viuen entre nosaltres. I no van muntades precisament en el pal d’una escombra. Potser vesteixin roba normal, visquin en cases convencionals i tinguin treballs d’allò
més quotidians. Però no són ni de bon tros el que semblen i
hi ha formes molt concretes i útils de detectar-les..
EMMA
Gran Bretanya. Romàntic. De Autumn de Wilde. Amb
Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Josh O’Connor
Emma Woodhouse és una jove bella, intel·ligent i adinerada a la qual, a més, li encanta immiscir-se en els assumptes
amorosos del seu cercle social en el seu avorrit poble anglès.
A punt d’afrontar els reptes de la vida adulta i deixar enrere
l’adolescència, Emma haurà de bregar amb les conseqüències de diversos aparellaments poc afortunats, alhora que
descobrirà l’amor romàntic.
TROLLS 2
EEUU. Animació De Walt Dohrn, David P. Smith. Amb
Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
Tornen els trolls, aquests éssers encantadors, que canten, ballen i s’ho passen d’allò més bé. En aquesta ocasió, Poppy, la
líder dels trolls, descobrirà al costat dels seus amics Branch,
Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Chenille, que hi ha
molts altres tipus de música a part del Pop.

MUJERCITAS
EEUU. Drama. De Greta Gerwig. Amb Saoirse Ronan,
Emma Watson, Florence Pugh
Massachusetts, mediats del segle XIX, després de la Guerra
Civil als Estats Units. Decidides a viure la vida segons les
seves pròpies normes, les germanes March, Meg, Beth, Jo i
Amy, hauran d’enfrontar-se al repte d’arribar a l’edat adulta.
Les quatre germanes, guiades per la seva mare la Senyora
March i avalades per la fortuna de la seva Tia March travaran amistat amb el veí del costat, un jove anomenat Laurie.
UNO PARA TODOS
Espanya. Drama. De David Ilundain. Amb David Verdaguer, Clara Segura, Patricia López Arnaiz
Aleix (David Verdaguer), fins ara havia estat professor interí, però decideix afrontar un nou repte i accepta un treball
com a tutor d’una classe de sisè de primària en un petit poble que és totalment desconegut per a ell, Casp. Quan comencen les classes, haurà de fer front a una difícil situació:
ha d’ajudar un nen malalt a reintegrar-se en la classe.

EL JINETE DEL DRAGON
Alemanya. Animació. De Tomer Eshed. Amb Thomas
Brodie-Sangster, Felicity Jones, Freddie Highmore
El jinete del dragon és una pel·lícula familiar sobre un trio
d’antiherois conformat per un drac, un lladre i un follet que
tenen una èpica aventura per a trobar el Rim of Heaven, el
cel dels dracs. Per a això, hauran de creuar Escòcia en el seu
camí a l’Himàlaia.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Ds: 17:30
Dll: 17:30
SENTIMENTAL
Ds: 20:00
Dll: 20:00
LAS BRUJAS
Dg: 17:00
Dt: 17:00
Dc: 19:00
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/EL VERANO QUE VIVIMOS
Dv a Dj: 17:00/19:30
2/EL JINETE DEL DRAGON
Dv: 19:20
Ds a Dj: 17:15/19:20
2/EL JINETE DEL DRAGON
(CAT)
Dv: 17:15
4/EN GUERRA CON MI ABUELO
Dv Dc i Dj: 17:05/19:15
Ds Dg i Dll: 16:00/18:05/20:10
Dt: 16:00/18:05
4/EN GUERRA CON MI ABUELO
(VOSE)
Dt: 20:10
5/ EL VERANO QUE VIVIMOS
Dv a Dj: 18:30
5/ EL JINETE DEL DRAGON
(CAT)
Ds a Dt: 16:15

EMMA
Dv: 19:30
Dg: 19:30
Dt: 19:30
L’OFRENA (CICLE GAUDÍ)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
EL CASAL INFORMA QUE
MENTRE DURI EL TOC DE
QUEDA LES SESSIONS
COMENÇARAN A 2/4 DE 6

MUJERCITAS
Dg: 17:30
Dt: 17:30
UNO PARA TODOS
Dg: 19:30
Dt: 19:30

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

6/ TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Dv Dc i Dj: 17:40
Ds a Dt: 15:55/17:55
6/ LAS BRUJAS (DE ROALD
DAHL)
Dv Dc i Dj: 19:45
Ds a Dt: 19:55
7/ ERASE UNA VEZ...
Dv Dc i Dj: 17:20/19:25
Ds a Dt: 17:15
7/ GREENLAND: EL ULTIMO
REFUGIO
Ds a Dt: 19:30
8/SENTIMENTAL
Dv Dc i Dj: 18:00/20:00
Ds a Dt: 19:00
8/ EL REY LEON
Ds: 16:00
8/ CAPITANA MARVEL
Dg: 16:00
8/ FROZEN II
Dll: 16:00
8/ ALADDIN
Dt: 16:00

SENSE SESSIONS
DE CINEMA

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀
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1994 l’Anoia al s.XX

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

L’Hospital Comarcal i el de la Mútua Igualadina es
fusionen, i s’acaba el Cementiri Nou de les Comes
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1994 es van fer les
primeres passes per a la
creació del futur Hospital d’Igualada a les Comes. Llavors, però, encara no se’n sabia
l’emplaçament. Tot plegat només era una idea, una intenció.
Aquell any, es va constituir la
“Fundació Sanitària d’Igualada”, que naixia de la fusió entre
l’Hospital Comarcal d’Igualada
i la Fundació Assistencial de
l’Anoia, que gestionava l’hospital de la “Mútua Igualadina”,
tots dos al passeig Verdaguer
de la ciutat.
Tal i com expliquen avui des
del Consorci Sanitari de l’Anoia, el mes d’abril de 1994 la junta de l’Hospital Comarcal i el
patronat de la Fundació Assistencial de l’Anoia, amb l’impuls
i també amb la participació activa del Servei Català de la Salut i dels màxims responsables
del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, van constituir
la Fundació Sanitària d’Igualada. Uns mesos després, a principis de setembre, va començar a funcionar la nova entitat
com un sol hospital nascut de
la suma de dues institucions
hospitalàries apreciades per la

comunitat i que l’evolució de la
sanitat va portar a treballar definitivament en comú.
La nova fundació va representar una aposta de futur, necessària per garantir la continuïtat
d’una assistència hospitalària
de qualitat a l’Anoia. Aquell
objectiu va comportar notables esforços a les persones i
organitzacions vinculades al
projecte, que van respondre
amb professionalitat i sentit del
deure.
Van ser uns anys treballant en
dos edificis separats per 300
metres però que causava moltíssimes disfucionalitats de
circuits entre els serveis comportant molèsties als pacients,
treballadors i a més, amb la
precarietat de les instal·lacions
donada l’antiguitat dels edificis.
Es va promoure, així, la construcció d’un nou edifici.
L’any 2006 la Fundació Sanitària d’Igualada va traspassar
tota l’activitat al Consorci Sanitari de l’Anoia constituït formalment l’any 2001 i que actualment és l’òrgan que gestiona
l’entitat.
El març de 2007 va entrar en
ple funcionament el nou hospital amb el trasllat de pacients
i personal.

Antic hospital de la Mútua Igualadina, al Passeig Verdaguer.

Cementiri Nou de les Comes, a Igualada.

Un nou cementiri
També el 1994 es van acabar
les obres del Cementiri Nou
d’Igualada, ubicat al carrer
Països Baixos de les Comes,
i que s’havien iniciat el 1985.
És una obra dels arquitectes
Enric Miralles i Carme Pinós, guanyadors del concurs
convocat per l’Ajuntament

d’Igualada el 1983. Ha estat
considerat com una de les
obres més poètiques de l’arquitectura catalana del segle
XX i l’any 1992 fou guardonat amb el premi FAD d’arquitectura.
El projecte del cementiri nou
va diferenciar-lo de la concepció dels cementiris tradicionals, mostrant-lo com un

Anuncis publicats a La Veu el 1994.

parc on passejar. Es va realitzar un tall en el sòl, a les parets del qual se situen els nínxols, els quals estan ubicats
sota una estructura corbada
de formigó que els cobreix. La
major part del cementiri està
enfonsat respecte al nivell del
sòl, fet que l’integra en el paisatge. La baixada es realitza
seguint un camí en ziga-zaga.
En el recinte hi ha múltiples
racons, objectes i detalls que
juguen amb la llum i l’ombra.
La inauguració de la primera
fase va ser el 1992 i es va completar, com dèiem, el 1994. El
seu dissenyador, Enric Miralles, mort prematurament
l’any 2000, està enterrat en
aquest cementiri.

GUIA DE RESTAURANTS | 51

Divendres, 4 de desembre de 2020

Take away
Menú de dilluns a divendres
Dissabtes i diumenges
Plats combinats i tapes

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

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

@restaurantVinnari

HORARI:
De dimarts a diumenges

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

· Menú diari entre setmana 18 €

i caps de setmana 26 €
www.elkubb.cat

· Obert el servei de take away
www.kubbdeliris.cat

Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada · Tel. 938 03 13 57

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

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
--

Per publicitat a

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

Menú diari
Encàrrec i domicili
Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50- Igualada. Barcelona

A partir de dijous
obrim per sopar
totes les nits de la setmana

GUIA DE RESTAURANTS

El restaurant Vinnari ofereix
dinars i sopars
per emportar i take away

· Obert de dimarts a diumenge.
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Festivitat de la Immaculada Concepció a les parròquies d’Igualada
vigília i continuació de la Novena. Dimarts, dia 8, misses
a 2/4 de 10 del matí, a les 12
del migdia i a les 8 del vespre.
La missa vespertina serà la
conclusiva de la Novena que
estan predicant els PP. Caputxins, amb el cant dels goigs i
de l’himne igualadí a la Puríssima.

ESGLÉSIA / LA VEU

A

tots els temples de la
ciutat se celebraran
els cultes com tots els
diumenges, però hi haurà les
següents celebracions especials:
Patrona de la parròquia de
Santa Maria
Dimarts, 8 de desembre, a 2/4
d’1 del migdia missa solemne presidida per Mn. Eduard
Flores; pronunciarà l’homilia
Mn. Xavier Bisbal; dirigiran
els cants Sr. Anton Maria Prat
i la Sra. Margarita Roca i ens
acompanyarà a l’orgue el Sr.
Lluís Victori organista titular
de la basílica. A les 8 del vespre missa vespertina presi-

Patrona de l’ordre franciscà
La Immaculada és també pa-

dida per Mn. Eduard Flores,
els cants aniran a càrrec, com
cada diumenge i festa, del
Grup Laude.

A la Sagrada Família, cloenda de la Novena
El dilluns dia 7 de desembre
a les 8 del vespre, missa de

En record de:

Robert Genovès Casaus de la Fuente
Morí cristianament el dia 6 de novembre a l'edat de 85 anys

Núria Núñez Gil

Morí cristianament el dia 1 de desembre a l'edat de 84 anys

A.C.S
Els vostres estimats: fills, Robert, Ramon i Elena; net, Sergi; germana, Carme, vídua de
Magí Cos; nebots i demés familiars, volen agrair les mostres de condol i afecte rebudes en
l'acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 2 de desembre a l'oratori de
Funerària Anoia.
Igualada, desemebre de 2020

trona i reina de l’ordre franciscà, i titular de l’església del
convent dels Frares Caputxins
d’Igualada. Així, el dilluns dia 7
hi haurà la celebració de Vigília
amb la Santa Missa a les 19’30.
I el dia 8, dimarts, hi haurà les
celebracions com cada diumenge a les 8’30 i a les 11’30,
que serà la Missa Solemne de la
festa. Es cantaran els goig de la
Immaculada, propis del Convent dels Caputxins.

La Coral de Santa Maria,
en la festa patronal de la
Immaculada
MÚSICA / LA VEU

D

es de fa 81 anys la
Coral de Santa Maria, festeja la seva patrona Maria Immaculada en
la nostra església «gran». És
una data important en el nostre calendari, motiu pel qual
la vivim amb especial intensitat. Any rere anys solemnitzem amb els nostres cants, la
missa solemne que coincideix
també amb el Dia de la parròquia a l’església del mateix
nom.
Aquesta tradició enguany
es veurà trencada a causa de
l’epidèmia que sofreix la població a conseqüència del
Covid. Les restriccions són
molt estrictes i el bisbat, amb
molt bon criteri, ha prohibit

aquests mesos, els assaigs de
les Corals d’església. Creiem
que és una decisió prudent i
encertada, malgrat ens dolgui. Com diem els catalans,
sempre val més prevenir que
curar. D’altra banda el nostre
Cor ja ha sofert dues víctimes
d’aquesta malaurada pandèmia i el seu record és viu i entranyable.
De totes maneres enguany,
per iniciativa d’un grup de
cantaires, la Coral serà present corporativament, entre la feligresia, a la basílica,
participant de l’eucaristia en
la missa solemne de 2/4 d’1
del migdia. Serà una manera
de solidaritzar-nos i fer-nos
presents a la nostra festa patronal, que ben segur també
complaurà a la Verge.

SANTORAL
Desembre

Ramon Vallès i Valls

Morí cristianament el divendres dia 27 de novembre de 2020 a l'edat de 84 anys

La seva esposa, Mª Teresa, fills: Ramon, Teresa i Núria; les seves parelles: Margarita, Xavier i Albert i néts: Ramon, Marina, Albert, Natàlia i
Marc ho fan saber a llurs amics i coneguts.
La família volen agrair les mostres de condol i amistat rebudes en l’acte
de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 30 de novembre a l’església de Santa Maria de Piera
Piera, novembre de 2020

4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada.
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Brag; Crispina.
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la, .
7: Ambròs ; Eutiquià; Fara.
8: La Puríssima; Eucari; Romaric; Ester.
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia ; Valèria
10: Eulàlia de Mèrida; Mare de Déu de Loreto; santa Júlia

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

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Odes, partitures, pintures: totes a manera de postures / 2. Fibló com
el que tenia en Guillem. Estaria atent al sermó / 3. Poca broma. No és cap quimera, entre
Vallfogona i Tàrrega el trobaràs. De l’inic a la nuca / 4. Ímpetu, però no prou per a un
anònim. De les flors que només cullen els muntanyencs d’altura / 5. Utòpic per definició.
L’ànima de les coses / 6. Abracen en Segimon. Quin turment, menjar flam amb un segell!
La balladora / 7. Punts de màxim apogeu. Alopècia, com de pell de serp, que comença per
darrera / 8. Bolero que a Valldemossa ballen quiets. Ressons de la vida dels Pecos / 9. Mal
ral. Li tallin els dallonses al fill d’en Fidel / 10. A la butxaca de l’avi tenia el seu pes, a la
meva com si res. Cartes ben valuoses / 11. Cap de l’oposició. Desanimat en grau extrem.
Apa, de cul al cau! / 12. Un preu estrany, per a un remenat de puré. Carregada amb un
mort / 13. Substància present a l’oli de llorer, entre el diametil i la diacetona. Si cau al set
és cosa d’artistes.
VERTICALS: 1. Bressol portàtil de color taonja. Tracte sobre la combinació de notes / 2.
Contingut de la toga. Triple triple. Més poderós que el roure, més bell que el taronger / 3.
Reclamem el pagès rus. Astuta, malintencionada / 4. Noi de la premsa al corral. Per a ell
l’amenaça de la txeca és cosa quotidiana / 5. Per fer callar la gent suca-hi pa. Fa molts anys
que té la Lorena per veïna. Cul de cafè / 6. Peça heràldica que en duu una altra enganxada.
Perjudicat per la maledicció / 7. Vocal del mig. Així és com vol sempre l’autor el comentari de la seva obra. Vicis il·limitats / 8. Captivat per com li han pispat l’òrgan vital. Mulat
disfressat de tàmil / 9. Vocalitzen en siriaci. Com a rei d’Itava que era es va poder comprar
tota una llibreria / 10. Au, digues el teu nom. Acció de dir no a la lició, sigui el que sigui.
Al centre del quadre / 11. Hi juguen les nenes de Mataró. Excursió i berenada, com les que
organitzava la fadrina

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
Nivell mitjà

Nivell alt
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

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

PILAR
A. Mestre Montaner, 26
De dilluns a divendres
5:a 20h
de 9hDISSABTE
a 14h i de 15h
Dissabtes de 9h a 14h

ROSA VALLÈS

Rbla.
Sant Isidre
Av. Pietat,
2511
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE 6:
Tel 93 737 17 17

PAGÈS

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

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.

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 7:

LA CREU
Pl. de la Creu, 7
DIMARTS 8:

BAUSILI

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

MR SINGLA
Pujadas, 47
(22:00 - 9:00h)
DIMECRES 9:

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).

JUVÉ
Av. Montserrat, 27
DIJOUS 10:

ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

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

34,12€ per 34,60€
Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

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

DIVENDRES 4:

Pau Muntadas, 58

psicologa
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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

FARMÀCIES DE TORN

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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Cosmètica ecològica
VS
cosmètica convencional
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Hi ha moltes marques convencionals que estan fent un rentat de cara fent servir la paraula natural a l’etiqueta d’un producte,
destacant algun ingredient de moda com ara la mantega de karité, el coco o l’oli d’argan, quan el percentatge en la seva composició és mínim, o bé ressaltant un únic ingredient bio. Aquests productes probablement no siguin ni naturals ni segurs. Per això és
important saber llegir bé l’etiqueta dels productes cosmètics com ara xampús, cremes facials, cremes corporals, maquillatge, etc.
panyats d’un asterisc indicant-nos que és de procedència ecològica.
Dels ingredients que s’utilitzen habitualment en la
cosmètica convencional, alguns dels que hauríem
d’evitar per la seva toxicitat i pel risc que comporten
per la nostra salut, són els següents:
- Les vaselines i parafines provinents del petroli, que
substitueixen els olis vegetals i fan una pel·lícula que
proporciona un aspecte d’hidratació que impedeix
respirar als porus de la pell. Són “mineral oil”, “petrolatum”, “paraffinum liquidum”, i altres noms acabats en “thicone”, “one” i “siloxane”.

A

l’hora d’escollir un producte haurem de
llegir el llistat d’ingredients (INCI), que
és obligatori a la Unió Europea. Aquí haurem de tenir en compte que els ingredients surten
per ordre de major percentatge de concentració,
per tant els ingredients principals seran els primers. Quan hi ha un asterisc al costat d’un ingredient significa que és ecològic, i si hi ha dos
asteriscs, és que es tracta d’un ingredient potencialment al·lergen. Pel que fa al nom dels components, la majoria d’ingredients sintètics surten en
anglès i els noms de les plantes, en llatí. Normalment els acompanya entre parèntesis el nom comú
en català, castellà o anglès. I pel que fa als ingredients vegetals, es fa servir el nom llatí seguit de
les paraules water, aqua, destilate, extract, butter
i oil; per fer referència a aigües florals, hidrolats,
extractes, mantegues i olis.
És per això que un producte amb una formulació
bona és aquell que té un llistat curt d’ingredients,
escrits en llatí la major part d’ells i que vagin acom-

- Els parabens, -disruptors endocrins que es relacionen amb el càncer de mama- s’utilitzen com a conservants en productes cosmètics. Es poden trobar
sota diversos noms com ara Propylparaben, Methylparaben, Butylparaben o Ethylparaben.
- Ingredients acabats en -eth i –peg, ja que són derivats del petroli que s’utilitzen per millorar la viscositat dels productes.
- El disruptor endocrí anomenat bronopol, utilitzat
en la cosmètica com a conservant en gels de dutxa
i condicionadors. Apareixen en el llistat de productes de la següent manera: 2-Bromo-2-Nitropropane-2-3-Diol.
- El perfum. Sota el nom genèric “parfum”, “aroma”
o “fragance” hi pot haver molta diversitat d’ingredients. En el cas de la cosmètica ecològica es tracta
d’olis essencials, però en la cosmètica convencional
són ftalats. Tots els perfums sintètics són potencials
al·lèrgens.

ESPECIALISTES
EN ALIMENTACIÓ
ECOLÒGICA,
HERBODIETÈTICA
I COSMÈTICA
CERTIFICADA ECO

Ecocert és una de les entitats reguladores més reconegudes a nivell mundial en la cosmètica ecològica.
Per tal que un producte sigui certificat amb el seu
segell “Organic Cosmetic” ha de tenir com a mínim
el 95% dels ingredients Naturals i el 10% ecològics.
També té un altre segell, el “Natural Cosmetic” que
certifica aquells productes amb almenys un 95% dels
seus ingredients naturals i un 5% mínim ecològics.
En els dos segells, Ecocert garanteix que no hi ha
transgènics, fenoxietanol, silicones, PEGs, perfums i
colorants sintètics, ingredients d’origen animal- tret
d’ingredients produïts per les abelles i derivats de la
llet- i nanopartícules.
Altres segells són Demeter, BioCertitalia , Cosmebio,
BDIH, Soil Association Organic, Icea, o Cosmebio.
A causa de la manca de regulació actual a la cosmètica ecològica l’única forma d’oferir al consumidor
plena garantia i confiança és la certificació amb un
aval prestigiós i independent com els que acabem de
nombrar.

VAL 10% DE DESCOMPTE EN
PRODUCTES DE
MAQUILLATGE SANTE
Vàlid ns el 05/01/2020 no acumulable a altres descomptes i promocions.

la teva opció, natural!
Dissabtes
de 9.00h a 14.00h
botiga
autoservei

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

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)
botiga@opcinatura.com · w w w . o p c i n a t u r a . c o m

93 805 59 18

opcinatura

Espai patrocinat per:

Myriam Val Ledesma

Gerent a Myriam Val Personal Shopper
(Assessoro personalment). Instagram:@myriamvalmoda
Divendres, 4 de desembre de 2020

“El meu objectiu és que qualsevol
dona se senti maca i apoderada”

Soc de Saragossa, fa 24 anys que visc a Barcelona i en porto 22 dedicant-me professionalment al món
de la moda. Actualment soc Personal Shopper, amb botiga física a Igualada, amb col·leccions pròpies,
de les quals assessoro a tot tipus de dona. També ofereixo servei a domicili. És un servei molt sol·licitat
doncs hem canviat els nostres hàbits de compra i es preveu que sigui una forma d’interacció clientcomerç cada vegada més demanada.

E

ts assessora, estilista. En què consisteix la teva pro-

general que ajudi a la meva clienta a sentir-se divina. Aquests serveis són gratuïts. També ofereixo la possibilitat de fer visites personalitzades a casa dels meus clientes i lliurar les peces a domicili.

fessió?

La meva professió és veure les necessitats i el potencial
que té la clienta. El més important és que les clientes
confiïn en mi, que es deixin assessorar i poder-los oferir les peces
que millor els encaixin. Treballo amb grans firmes des de fa molts
anys i això fa que conegui molt bé els seus patronatges, amb la
qual cosa puc aconsellar les meves clientes quines peces els poden quedar millor. Per a mi, la meva professió és una cosa innata,
és màgia i experiència.

Cap clienta es resisteix als encants de Myriam Val!
Per contractar el teu servei pot ser de manera esporàdica o ha
d’haver-hi una continuïtat?
Pot ser esporàdic, segons la necessitat de cada persona, però el
que sí que és cert és que com més fidelitat i continuïtat, més beneficis té la persona. Al conèixer millor la persona tens una idea
més clara de les peces que li quedaran millor de cada col·lecció.
De tota manera, intento que les clientes que venen per primera
vegada tinguin un tracte totalment personalitzat per tal de poder
fidelitzar-les. Què confiïn en tu és molt important.

Com vas començar en aquest món?
De petita vaig viure el món de la moda: veníem teixits i em fascinava veure com les modistes de confiança els convertien en
autèntiques obres d’art. M’encantava tocar les teles, les diferents
textures i veure les senyores gaudir d’aquest moment. Després, a
Barcelona, vaig combinar els meus estudis de màrqueting (mai
he deixat de formar-me) amb el treball en el grup Inditex. Vaig
aprendre molt! Però em vaig adonar que en aquesta feina mai
podria oferir una atenció personalitzada... Així que, amb 22 anys
em vaig muntar pel meu compte, tenint un gran èxit entre moltes
dones que han anat dipositant la seva confiança en mi.

Com identifiques l’estil de vestir, de ser, d’un client/a? Per la
seva estructura física, la seva mentalitat?
Veient a la clienta ja em faig a la idea. És molt important analitzar
l’estructura del cos, així com el moment que està vivint, més que
la seva mentalitat.
Saber analitzar l’estructura em fa veure amb quin tipus de peça se
sentirà més còmoda, més identificada amb ella mateixa i veure
el moment que està vivint em fa detectar si requereix un canvi.

La majoria de gent concep aquest servei per a les “divinities”.
Què els diries? En quins preus et mous per serveis o assessorament?

És important encertar amb el tipus de peça que vols oferir. Tinc
cura amb el màxim bon tracte a totes les meves clientes. Disposo
de diversitat de talles, des de petites a les més còmodes.

No...! Divinities en som nosaltres, campiones en el nostre dia a
dia... Els diria que vestir bé no és car, és una inversió. Una bona
peça sempre hi és, si és atemporal i de qualitat.

Darrere de cada persona que assessoro no hi ha una venda, hi ha
una dona.

Des de la meva web www.myriamval.com ofereixo diversos serveis: des de preparar outfits personalitzats, revisar i aconsellar
quines peces s’han de tenir al vestidor, fins a un assessorament

Dono per descomptat que també tens clients masculins. Quins
serveis sol·liciten més? Quin tipus d’home sol ser el que con-

tacta? Presumit, només que vol assessorament femení...
Per descomptat. El servei que sol·liciten més és un detall personalitzat per les seves parelles. En general, els meus clients són nois a
partir d’uns 35 anys i sense límit d’edat!
Els meus clients d’Igualada tenen molt de gust a l’hora d’escollir,
encara que també es deixen assessorar, per a mi és un plaer poder
ajudar-los en la seva elecció. Normalment venen molt preparats
amb fotos de les seves parelles, així puc veure quin estil tenen i
encertar també amb la talla. M’encanta quan em diuen: ‘“La vull
sorprendre!”
Una altra opció que també sol·liciten són els xecs regal, que són
una aposta segura, així elles es poden donar el seu caprici directament.
Tens roba a l’establiment. Et cenyeixes en aquest estoc o també
tens convenis amb botigues de roba i complements a Igualada?. Com funciona?
Treballo amb el meu estoc i el dels meus fabricants. Totes les meves peces són nacionals. Sé de l’exigència i el bon gust de les meves clientes i sempre ofereixo peces de màxima qualitat.
Si en algun moment no en disposo- sigui un servei o un complement concret- el busco i, o bé el porto o recomano a quina botiga
d’Igualada es pot trobar.
Tot i que no tenim límit! Puc organitzar un cap de setmana complet, des de vestimenta, perruqueria, reserva d’hotel, restaurants,
i per descomptat preparar la maleta! Què més vols?
On et podem trobar?
Al passeig Verdaguer, 28 d’Igualada.
		Pia Prat Jorba @Pia Prat

Els que estan en el poder volen demostrar “qui mana”, especialment quan fan aldarulls “els altres”. Els amenacen amb que “pagaran pel
que han fet” i porten als jutjats els presumptes delinqüents per danys, atemptat a l’autoritat, desordres públics i manifestacions il·lícites. A
vegades qui acusa és l’Estat, la Generalitat, els Ajuntaments o algun partit que vol imposar el “seu ordre”, perquè “tenen la raó” i no escolten la dels altres. Es justifiquen dient que hi ha hagut “una greu alteració de l’ordre, la tranquil·litat i la pau dels veïns”, i no es recorden
de quan s’escandalitzen per fets i situacions semblants, però amb actors diferents. Costa poc predicar que amb el diàleg tot és possible i
tot seguit es matisa que, manifestar-se és un dret i la violència un delicte. La frontera entre una cosa i l’altra la posen els que manen, que
solen “rebotar-se” quan el seu criteri no és compartit. “El tresor de gaudir d’una convivència” no ve de mantenir l’ordre públic, sinó de
tenir una comunitat cohesionada, il·lusionada, lliure i amb futur i no una societat reprimida, vinguda a menys, sense massa expectatives
i que ha d’exterioritzar el seu malestar amb la protesta.

€

21.430

€

Audi A1 Sportback S line 30 TFSI
85 kW (116 CV)
( 2.500 Km)
PVP 28.767€

16.900

€
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI
Business & Navi DSG 85 kW (115 CV)
(47.547 km)
PVP 30.646€

€

€

30.800

€

38.400

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI
Design edition CoD EVO S tronic
110 kW (150 CV)
(26.923 Km)

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

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

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

19.900

21.700

21.100

21.100

26.400

PVP 45.811€

PVP 35.125€

€
Volkswagen Touran 1.0 TSI
Edition 85 kW (116 CV)
(22.318 Km)
PVP 29.866€

€
Volkswagen T-Roc Advance 1.6
TDI 85 kW (115 CV)
(18.669 Km)
PVP 29.983€

PVP 60.633€

PVP 50.556€

€

46.900

Audi Q5 S line 40 TDI quattro 140
kW (190 CV) S tronic
( 150 Km)
PVP 69.152€

18.930
12.600
€
€
€
Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Maxi
Škoda Spaceback 1.0 TSI 81 kW
TDI BMT 75 kW (102 CV)
Kombi BMT Trendline 75 kW (102 CV)
(110 CV))
(85 Km)
(11.193Km)
(10.371 Km)
PVP 29.155€

PVP 29.272€ 7 places

PVP 21.014€

