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L’EDITORIAL

Despesa pública
E ls ajuntaments, entre ells el d’Iguala-

da, estan dissenyant la seva proposta de 
despesa -i d’ingressos- per al 2021. Els 
pressupostos municipals són sempre el 

document més important que es gestiona durant 
l’any, tota vegada que resumeix les intencions i les 
previsions fruit dels programes electorals i de la 
situació que es viu. És 
obvi que, davant la pan-
dèmia de la covid-19, és 
la primera vegada que 
els pressupostos s’hau-
ran de redactar tenint 
en compte les seves con-
seqüències. 
La crisi de la covid-19 
està fent que aquest 
2020 sigui un any com-
plex per als ajunta-
ments, que han hagut 
d’adaptar les finances municipals. L’emergència sa-
nitària que va esclatar al març ha derivat també en 
una crisi econòmica i social a la qual l’administra-
ció local ha de donar resposta. En aquest context, 
el Ministeri d’Hisenda va anunciar que suspenia 
aquest any el sostre de despesa dels municipis que 
ha de permetre als ajuntaments poder gastar el 

superàvit per fer front a les conseqüències de la 
pandèmia. D’aquí que, a més de buscar molts re-
cursos a l’exterior, l’Ajuntament d’Igualada -i tots 
els que puguin- dediqui molts diners a inversions 
i a augmentar la seva despesa social, congelant els 
ingressos i fins i tot reduint el pagament d’interes-
sos als bancs. 

Poder fer servir el 
superàvit  per finan-
çar inversions i acci-
ons contra la crisi, tot 
i que hi ha un topall, 
és de sentit comú i 
una vella reivindica-
ció dels consistoris. 
El govern espanyol, 
però, volia inicial-
ment que fossin els 
ajuntaments qui ce-
dissin els seus estalvis 

a l’Estat, quelcom que va ser rebutjat a tot arreu...
Per a les institucions públiques, és hora de gastar. 
I, si cal, d’endeutar-se. Cal fer tot el possible en 
considerar una inversió les ajudes socials als més 
necessitats, al comerç, la promoció econòmica i 
tot allò que la crisi ha empitjorat, perquè del seu 
estat en depèn el futur de tots nosaltres. 

Utilitzar el superàvit  per 
finançar inversions i accions 

contra la crisi, tot i que hi ha un 
topall, és de sentit comú i una 
vella reivindicació municipal.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, va defensar 
Juan Carlos I, rei emèrit dient que 
“La llei és per a tots la mateixa, però 
no tots som iguals davant la llei. El 
rei Juan Carlos no és como vostè (...) 
Vagin tots els meus respectes per al 
Rei, que no és un ciutadà més. No 
és com vostès, què es creuen!”

Javier Sánchez-Junco, advocat del 
rei Joan Carles I, va rebre de la Fis-
calia General de l’Estat la notificació 
a principis de novembre les diligèn-
cies d’investigació relatives a l’ús de 
targetes a nom de Nicolás Murga, 
el coronel de l’Exèrcit de l’Aire, que 
havia sigut l’ajudant de camp del 
rei emèrit, i així va poder preparar 
amb detall la regularització fiscal de 

l’ex-monarca. L’Agència Tributària 
i l’Oficina Nacional d’Investigació 
del Frau (ONIF) havia respost el 
requeriment del jutge el setembre 
de 2018, en menys de 24 hores, as-
segurant “no tenir constància de 
que Juan Carlos I tingués comptes 
corrents a l’estranger.” 

Bea Talegón, periodista, ha dit 
“creia que la Política era l’eina per 
canviar allò que és injust. Després 
d’haver-la conegut per dins, la Po-
lítica et fa arribar amb les millors 
intencions en molts casos, però 
en els partits hi solen quedar els 
supervivents capaços de qualsevol 
cosa irrespirable.”  

Núria Marín, alcaldessa de l’Hos-
pitalet de Llobregat i presidenta de 
la Diputació de Barcelona,  ha si-
gut imputada per la Policia Nacio-
nal fruit de la investigació per “una 
presumpta trama de desviament de 
subvencions públiques al Consell 
Esportiu Municipal.”  

Emilio Pérez Alamán i Juan An-
tonio Álvarez Jiménez, tinents 
generals i José María Treviño, 
almirall, són els militars de més 

graduació signants de l’escrit, que 
“lamenta els menyspreus a Espa-
nya, les humiliacions als seus sím-
bols i els atacs al Rei i a la seva efígie 
per part de Pedro Sánchez i Pablo 
Iglesias.” 

José Luís Ábalos, ministre de trans-
port, va anunciar “la inversió de 
2.902 milions d’euros d’ara fins a 
2025” El problema és que és un ti-
tular que ja han fet els tres ministres 
de transports anteriors en els dar-
rers deu anys sense que mai es ma-
terialitzi. A veure si hi ha més sort o 
és que s’acosten eleccions.

Josep Gonzàlez, president de Pi-
mec, ha declarat “preveiem que una 
de cada cinc pimes amb ERTO aca-
barà acomiadant i no es pot accep-
tar la darrera directiva del govern 
de l’estat que diu que s’hauran de 
tornar totes les bonificacions. Cal 
un tractament diferenciat per les 
Pimes”.

Xavier García Albiol, alcalde de 
Badalona, ha declarat que “la vul-
nerabilitat no pot legitimar una 
ocupació il·legal, perquè pot acabar 
com la de Badalona.”

Militar té un 
preu
No m’agraden les disciplines, i menys 
les de partit. Mai he militat en un partit 
polític. Les meves referències són, per 
tant, indirectes. Són les experiències 
de persones conegudes que han optat 
per defensar les seves idees des de dins 
dels partits. Però sent una opció molt 
respectable, no ha sigut mai la meva. 
Considero que puc defensar millor les 
meves idees mantenint la meva llibertat 
individual sense la contrapartida dels 
peatges que comporta qualsevol mili-
tància. Això sí, tinc amics i coneguts a 
gairebé tots els partits polítics, i la meva 
experiència em diu que, respectant les 
idees polítiques de cadascú, es pot man-
tenir una relació cordial amb gairebé 
tothom, tant si milites com si t’ho mires 
des de fora. 
He tingut algunes enganxades amables 
amb persones de l’entorn convergent, 
militants de les diverses formacions que 
han anat sorgint a partir de la confessió 
de Jordi Pujol de fa uns anys; allò de la 
deixa del seu pare. Amb gent de més a la 
dreta i unionista, populares i ciudada-
nos, hi ha poc espai per al debat, ja que 
la distància que ens separa en termes 
nacionals és sideral. Amb els socialistes 
em passa el mateix, i més des que, als 
efectes pràctics, van optar per ser una 
franquícia més del PSOE. Amb l’entorn 
d’Esquerra hi tinc un bon tracte, ja que, 
en general, les persones que m’he trobat 
saben escoltar a qui no comparteix les 
seves idees. Amb els comunistes, que 
inclou tots els grups i grupets d’aques-
ta ideologia, sempre hi he discrepat, i 
acostumen a callar quan els pregunto 
què han fet de bo en els països on han 
governat (URSS i l’Europa de l’Est, 
Corea del Nord, Cuba, etc.).
Tenim també les plataformes ciutada-
nes reivindicatives que reben suport 
dels partits. El lobby ciclista, per exem-
ple. Aquesta eina de pressió ha anat dei-
xant d’interessar-me a mesura que s’ha 
anat convertint en una mena de religió 
laica d’obligat compliment. Així, davant 
les crítiques a determinades mesures de 
l’urbanisme tàctic barceloní que els ci-
clistes defensen a capa i espasa, la seva 
reacció sempre ha estat més ideològica 
(cotxes = caca) que argumentada amb 
dades; en altres paraules, no accepten la 
discrepància. Un cas similar és el lob-
by okupa, que no pot beneir ningú que, 
com jo, defensi el dret a la propietat pri-
vada, una de les bases de la convivència 
ciutadana. En definitiva, no m’interes-
sen les organitzacions que no accep-
ten la llibertat de criticar determinades 
decisions de les seves cúpules dirigents, 
i per això no milito. Militar té un preu 
que no estic disposat a pagar.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Catalunya, avui
I som on som. En un país on la 
democràcia es troba segrestada 
pels mateixos poders que hi ha-

via en temps de la dictadura. Amb la mort 
de Franco va semblar que les coses podien 
canviar. Però aquella democràcia nascuda 
a l’empara de la Constitució tenia greus 
mancances que han perdurat fins avui. 
Els que havien de donar 
exemple i posar les bases 
d’un estat modern que es 
pogués equiparar als al-
tres estats europeus, han 
resultat ser una colla de 
lladres. S’han aprofitat 
de les seves posicions de 
privilegi per enriquir-se 
impunement. Amb el pas 
del temps la situació s’ha 
degradat tant que fa dub-
tar seriosament que es 
pugui parlar d’Espanya 
com un estat democràtic 
en el sentit real de la pa-
raula. 
Aquesta mena de con-
xorxa ha fet que l’estat 
espanyol es convertís en 
el país d’Europa amb més 
casos de corrupció. El cas 
del monarca emèrit clama al cel. Malgrat 
l’evidència d’irregularitats sense control hi 
ha hagut -i hi ha encara- una protecció ir-
racional que impedeix que se sàpiga quins 
han estat els tripijocs que ha dut a terme 
durant més de 30 anys. A poc a poc es van 
sabent coses a través de tribunals estran-
gers, fins al punt que s’ha vist obligat a fu-

gir del país. I en comptes de voler esbrinar 
la veritat, el govern no només li ha facilitat 
la fugida, sinó que paga la despesa del lla-
dre i els seus acompanyants. Aquest sol fet 
ja és prou indicatiu del grau de democràcia 
d’aquest país. Hi ha un pacte de silenci i 
un secretisme més propis d’una organitza-
ció mafiosa que no pas d’unes institucions 
de govern imparcials, com seria propi d’un 

país lliure.
Però no són només les bajanades reials allò 
que ens hauria de preocupar. Hi ha molts 
altres interrogants sense resposta que 
qüestionen el concepte de democràcia de 
l’estat espanyol. Heus-ne aquí uns quants:
- Com pot un estat vantar-se de ser una 
democràcia consolidada i tancar a la presó 

aquells que han volgut exercir-la?
- Es pot considerar democràtic un país 
amb uns tribunals que interpreten la llei 
de manera aleatòria sense garantir la im-
parcialitat i el dret a la defensa dels encau-
sats?
- Pot dir-se democràtic un estat que fa cas 
omís de les advertències de l’ONU, la UE, 
Amnistia  Internacional i altres organis-

mes que vetllen pels drets 
humans i reclamen la lliber-
tat dels presos polítics?
- És democràtic un país amb 
serveis secrets presumpta-
ment implicats amb el terro-
risme islamista?
- Es pot tolerar en una de-
mocràcia l’assalt de les for-
ces d’ordre públic apallissant 
ciutadans pacífics per impe-
dir-los votar?
- És democràtic permetre 
actes d’exaltació feixista i 
que hi hagi dirigents que se’n 
vantin?
- Pot un govern democràtic 
quedar-se de braços plegats 
mentre hi ha militars que in-
citen a la insurrecció?

Mentrestant, esperem el dis-
curs de Nadal de Felip VI tot recordant les 
seves paraules: “El respecte a la llei és la font 
de tota legitimitat […] i no ha de  ser mai una 
alternativa”. Més explícit encara era el seu 
pare en afirmar que “la ley es igual para todos 
[…] cualquier actuación censurable deberá ser 
juzgada y sancionada con arreglo a la ley“. 
I ara què hem de fer? Riure o plorar?.  
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Estàs reduint encara més l’activitat social per po-
der celebrar el Nadal en família?

 Sí 64,7%  No 35,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOSEP M. CARRERAS
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LA MARATÓ DE TV3

Igualada serà una de les protagonistes de la Marató de TV3 d’en-
guany que tindrà lloc aquest diumenge. D’aquesta manera es vol 
fer un record als dies intensos i complicats que va viure la Conca.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

GRÀCIES
Rosa Romeu Romaní

Després d’haver estat ingressada a 
l’hospital d’Igualada dues setmanes, 
per una cardiopatia, vull expressar el 
meu profund reconeixement a tot el 
personal sanitari que ha tingut cura de 
mi durant la meva estada al centre. En 
moments en què, per raons de la pan-
dèmia, l’accés de visites no era possible, 
és evident que el malalt necessita, més 
que mai, el contacte humà amb auxili-
ars, infermers i metges. He rebut de tots 
ells un tracte afectuós i professional que 
mereix tot el meu agraïment perquè 
no només m’he sentit molt ben atesa 
des del punt de vista mèdic sinó que he 
pogut constatar que, malgrat la manca 
d’efectius, tot el personal s’aboca per tal 
d’acompanyar el pacient i rellevar la 
presència dels familiars.
Si els aplaudiments durant el confina-

ment eren del tot merescuts, no n’hi ha 
prou. És ben evident que el país i els go-
vernants  han  descuidat el nostre siste-
ma sanitari que està resistint per la vo-
cació i professionalitat de la seva gent. 
Quina vergonya haver d’esperar una 
pandèmia per ser conscients de com de 
maltractats estan els que tenen cura de 
nosaltres!

L’HOSTALERIA NO POT 
ASSUMIR UN ALTRE 
TANCAMENT
Federacions d’Hostaleria, Restau-
ració i Turisme de totes les de-
marcacions de Catalunya

Donada l’evolució general de la pandè-
mia de la covid-19 i la possible posada 
en marxa de noves restriccions de cara 
a les properes setmanes, el sector hosta-
ler vol expressar que no podrà assumir 

un nou tancament. Totes les associaci-
ons i federacions hostaleres del territori 
català demanem conjuntament mante-
nir les condicions actuals de restricció 
tenint en compte que, segons consta als 
estudis del propi departament de Salut, 
la principal font del contagi és l’àmbit 
privat.
Als quatre dies de reobrir se’ns va acu-
sar a l’hostaleria de ser els culpables 
de l’increment de les xifres sanitàries, 
per part d’algun Conseller de Govern. 
No és gens lícit acusar-nos en aquestes 
condicions.
Una altra vegada estem patint la impro-
visació que tant mal ens fa als nostres 
negocis, creant expectatives que es van 
frustrant, sense diàleg i veient com ni 
tan sols se’ns escolta, i que se’ns tracta 
de qualsevol manera. Les declaracions 
imprecises del Govern de les darre-
res hores ens agafen una altra vegada, 
obrint els establiments, contractant 

personal, amb les neveres plenes... a les 
portes de Nadal.
- Que es facin inspeccions i que es cas-
tigui als infractors en concret i no a tota 
l’hostaleria.
- Observem que altres comunitats que 
no han tancat estan evolucionant de 
forma similar a la nostra.
- Que, amb l’actual sistema d’ajuts, no 
tenim cap possibilitat de sortir-nos-en.
- Que a les zones despoblades s’ampliï la 
mobilitat. A més acostuma a coincidir 
amb les que tenen millors dades.
- Que es facin accions sanitàries més 
precises.
Els signants, davant la manca de diàleg 
del Govern i la seva inacció continua-
da, ens plantegem la presentació d’una 
demanda col·lectiva davant el Govern 
de la Generalitat en defensa del Sector. 
No podem admetre que des del primer 
moment se’ns hagi assenyalat com els 
culpables dels rebrots.
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La salut mental és i ha estat 
sempre un etern debat que 
mai s’ha aprofundit com 
mereix i requereix, fins 

ara. El confinament ha fet estralls 
en la salut mental de milions de 
persones que han vist modificats els 
seus hàbits, i de retruc, moltíssimes 

persones i organismes han vist per primera vegada 
una realitat que desconeixien o ignoraven.
En el darrer any la situació de pandèmia ha fet que 
moltes persones requereixin atenció d’aquest estil. 
Per contextualitzar, una cosa greu com és l’estrès 
posttraumàtic s’ha triplicat durant el confinament, 

segons dades de la Federació de Salut Mental de Ca-
talunya. Tot i això, les situacions d’estrès greu només 
són la punta de l’iceberg. Hi ha indicadors previs que 
ja adverteixen quan la cosa no rutlla del tot bé, i per 
això entitats i diversos organismes han estat treba-
llant en decàlegs i recomanacions d’hàbits per a la 
població per tal d’evitar i cuidar la salut mental.
Com sol passar en aquest tipus de problemàtiques, 
una de les franges més afectades és la del jovent. Se-
gons la mateixa Federació, el 50% dels problemes 
sorgeixen abans dels 14 anys, i el 75% abans dels 25. 
Si a tot plegat li sumem les classes virtuals, la reduc-
ció de pràctica esportiva, el tancament dels serveis 
d’oci, la limitació horària i la falta d’interacció social, 

tenim un escenari terrorífic pel benestar emocional 
del jovent. I com a societat democràtica i avançada, 
no ens podem permetre que el fet de poder accedir 
al psicòleg freqüentment sigui un privilegi. Hi ha 
professionals a la sanitat pública, sí, però l’espera i 
la reduïda plantilla ho converteixen pràcticament en 
una loteria.
El debat està obert, i les dades són públiques. Ara, 
però, cal una actuació urgent de les administracions 
que són les que tenen una capacitat més gran d’inci-
dència en la vida dels ciutadans. Cal una voluntat ine-
quívoca per capgirar aquesta situació, ja que malaura-
dament, no ens podem permetre tornar a abandonar 
les noves generacions davant d’una nova crisi.

Posem la Salut Mental al centre

JOAN MANGUES
Secretari d’Acció Política del Jovent Republicà Penedès-Anoia
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L es presons situades en 
territori català són, en 
realitat, presons espa-
nyoles. És a dir, l’espai 

que ocupen Wad Ras, Puig de 
les Basses o Lledoners tècnica-
ment és com si fossin Madrid, 

Guadalajara, o Soto del Real, ja que són gover-
nades des de Madrid. En aquestes presons sota 
jurisdicció espanyola hi ha uns presos polítics 
que són a punt de passar el quart Nadal tancats 
i lluny de casa seva. 
Hi ha gent que prepara per a dimarts una canta-
da de nadales a les portes de Lledoners, però per 
més nadales que cantem, per més manifestaci-
ons i concentracions que fem, l’Estat Espanyol 
continua amb la seva deriva feixista. Una deriva 
que tot sovint és invalidada per la justícia eu-
ropea, com veiem periòdicament als tribunals 
de Bèlgica, Alemanya o Escòcia que es neguen 
reiteradament a extradir als exiliats catalans. 
Malgrat les sentències condemnatòries del Tri-
bunal Europeu dels Drets Humans, la injustícia 
espanyola no solament no en fa cas, sinó que en 
el cas dels bascos del cas Bateragune els tornarà 
a jutjar. El Tribunal Europeu dels Drets Humans 
va donar la raó a Otegi i als altres condemnats 
que, malgrat la injustícia de la sentència, la va-
ren complir íntegrament i sense accedir als be-
neficis penitenciaris als quals tenien dret. Just 
el que els estan fent actualment als presos del 
procés.
El Tribunal Supremo de España, el que dicta 
sentències “En nombre de Su Majestad el Rey”, 
ha decidit repetir el judici, atropellant nova-
ment els drets civils dels condemnats tot i que 
segons la llei “ningú pot ser jutjat dues vega-
des pels mateixos delictes”. Però pel que estem 
veient cada dia, a la finca del Borbó la llei ha 
deixat d’existir. 

Veient què passa al nostre voltant i ara que 
el Gobierno de España ja té els pressupostos 
que volia -i que augmenten les despeses de 
la casa del Borbó en un 6’9%- ha desat al ca-
laix dels assumptes perduts, tant les peticions 
d’indult com el projecte de reforma del codi 
penal i no diguem ja, l’amnistia que el Parla-
ment de Catalunya ha demanat per als 2850 
represaliats catalans.
Encara que les concentracions, els llaços 
grocs o les manifestacions demanant la lli-
bertat dels presos i del país no serveixin per 
estovar a l’estat, cal seguir-ho fent, perquè és 
el nostre dret, és la nostra voluntat i per inútil 
que sigui, no ho serà mai tant com el que fan 
determinats partits catalans.
Dins d’Espanya mai podrem tenir justícia, 
perquè els conceptes Espanya i Justícia no 
són compatibles.  

El Tribunal Europeu dels Drets 
Humans va donar la raó a Otegi 
que, malgrat la injustícia de la 

sentència, la va complir íntegrament 
i sense accedir als beneficis 

penitenciaris a què tenia dret. 

BERNAT ROCA
@crossroad1815

No hi tenim futur Milionària

Malgrat que la situació pandèmica cada 
vegada és pitjor, el Govern de la Genera-
litat no pren mesures contra la sobreocu-
pació del transport públic a tot Catalu-
nya, amb l’afegitó que des d’avui Rodalies 
suprimeix diversos trens cada dia perquè 
no té prou maquinistes per prestar tot el 
servei.  Menys trens i més plens. 
Tota una incoherència.

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

Fa uns mesos vaig llegir El 
gran Gatsby de Scott Fit-
zgerald i encara ressonen 
dins meu els ecos de la 

història d’aquell pobre miliona-
ri. Si Rosalia encarna el triomf de 
Jordi Pujol és perquè dels barris 

obrers no en van sortir els nous revolucionaris, 
com pronosticaven els ingenus teòrics del PSUC i 
alguns del PSC a mitjans dels anys 80. Les Juanis 
han nascut per ser milionàries i penjar la seva vida 
a Instagram. La Rosalia encarna la grandesa catala-
na com Gatsby la gran-
desa americana. I també 
els seus clarobscurs. El 
gran Gatsby és la histò-
ria d’un clarobscur.
Scott Fitzgerald escriu 
com els àngels. T’ena-
mora la seva prosa neta 
i senzilla, buida d’artifi-
cis. Els diàlegs són poc 
rebuscats i els personat-
ges no parlen com en 
aquelles novel·les russes 
on els acadèmics deba-
ten sobre Déu i el Di-
moni a les primeres vint 
pàgines. Pertany a una 
tradició americana de 
prosa endreçada i vivaç 
on l’home és la mesura de totes les coses. Et tomba 
perquè coneix molt bé l’ànima humana, però no te-
oritza ni alliçona. Descriu tot el que fa prodigiosa la 
vida, el que l’endolceix i l’amarga. Però malgrat que 
els focs artificials i les llums de neó s’apaguen que-
da el poema. I la bellesa, condensada en frases com 
aquesta de L’últim magnat: Si l’amor existeix, això és 
el que he vist als ulls d’aquella noieta. Aquestes fra-
ses en temps del Tinder poden fer riure, però com 
també passa a L’últim magnat, la novel·la pòstuma 
de Fitzgerald,  ja que va morir d’un atac de cor als 
44 anys, els diners de Gatsby no ho poden tot i al 

final la incertesa sobrevola la vida de tothom per 
segar-los la felicitat quan menys ho esperen. Tan-
mateix, la bellesa de l’acció, el gest heroic, permet 
l’home, el gran home enamorat, elevar-se per so-
bre de la mediocritat del seu temps. No ens cal 
haver llegit Romeu i Julieta per enamorar-nos, 
però la consciència, que és una nouvinguda re-
cent al joc de la vida, ens permet comprendre’n 
millor les lleis de la tragicomèdia. La consciència 
eleva un grau el joc i el fa més interessant. Fitzge-
rald és aquesta consciència, emmascarada sovint 
amb un narrador testimoni. Una consciència no 

neuròtica que descriu 
l’home d’acció americà 
a qui quan se li tren-
quen les copes a mitja 
festa només li impor-
ta portar-ne una caixa 
de noves per fer que el 
xampany continuï re-
gant aquesta party in 
the USA que és la vida. 
És la llei dels convits: o 
beu o ves-te’n. 
Es podria argumentar, 
anacrònicament clar, 
que els personatges 
femenins tenen rols 
secundaris i estereo-
tipats. I és cert que el 
temps en què fou escrit 

el rol de la dona en la ficció masculina és el que és 
i el Nova York de Gatsby no és el de Woody Allen 
ni el de Sex and the City. Scott Fitzgerald escriu a 
l’era del jazz i encara havien de venir els Stones, 
Led Zeppelin i l’estiu de l’amor californià. Però 
batega en ell una comprensió del desig i de l’etern 
femení, perquè les dones són més fortes que els 
homes, que el fa immortal. Fucking money, man. 
Potser el seu alcoholisme crònic i els problemes 
mentals de la seva dona Zelda el van guiar cap a l’In-
framón com a Orfeu i va tornar-ne amb el do que 
tenen tots els herois que han completat el viatge. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Igualada i la Conca tindran una presència molt 
destacada, diumenge a la Marató de TV3

Igualada

Televisió de Catalunya 
instal·larà un plató al 
camp de futbol de les 

Comes des d’on es dona-
ran a conèixer històries 

i iniciatives locals 
relacionades amb 

la pandèmia

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada i la Conca d’Òde-
na tindran un protago-
nisme destacat en l’edició 

d’enguany de La Marató de 
TV3, dedicada a la lluita con-
tra la Covid-19. 
Televisió de Catalunya vol 
mostrar així el reconeixement 
a l’esforç col·lectiu de la ciu-
tat durant les setmanes del 
mes de març i abril en què la 
pandèmia va tenir una espe-
cial incidència a la capital de 
l’Anoia i el seu entorn.
El regidor Miquel Vives ha 
explicat aquest dimecres que 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha adoptat aquesta set-
mana mesures contra 

dos establiments del centre de 
la ciutat per l’incompliment 
de les mesures de limitació 
d’activitat motivades per la 
situació sanitària. Les últimes 
dues setmanes ja era molt fàcil 
veure com, en algun conegut 
local, la concentració de per-
sones era molt elevada.
En concret, i arran dels infor-
mes i les sancions aixecades 
entre divendres i diumenge 
per la Policia Local, s’ha reti-
rat temporalment la llicència 

aquesta presència destacada 
d’Igualada en la retransmissió 
televisiva d’aquest esdeveni-
ment benèfic tindrà diversos 
punts d’interès, tot i que un 
dels que havia de ser un dels 

mes destacats, com és el tradi-
cional partit de futbol disputat 
per personatges coneguts s’ha 
hagut d’ajornar fins març a 
causa de les restriccions sani-
tàries. 

A Les Comes, TV3 instal·larà 
un plató de La Marató aquest 
diumenge, des d’on s’oferiran 
entrevistes i reportatges per 
explicar algunes històries i 
iniciatives locals relacionades 

amb la pandèmia.
Una altra activitat destaca es 
va enregistrar el cap de set-
mana passat al Parc Central 
i consisteix en una interven-
ció artística que unirà d’una 
manera simbòlica l’Hospital 
Universitari d’Igualada amb 
l’Hospital de Sant Pau de Bar-
celona. 
Es tracta d’una escultura so-
cial titulada “Amb l’ajuda de 
tots”, basada en el mite del foc 
i creada pel prestigiós artista 
català Muma en homenatge a 
totes les persones que han vis-
cut la Covid-19 en primera lí-
nia i de totes les que han mort 
a causa d’aquesta malaltia.

Retiren la llicència a un bar amb terrassa i es tanca un altre 
local del centre de la ciutat per saltar-se les normes

de terrassa d’un establiment i 
s’ha tancat l’interior d’un altre 
local durant el proper cap de 
setmana, divendres inclòs. A 
més, també s’ha establert un 
termini breu de temps per fer 
retirar totes les bótes exteriors 

de tots els bars i restaurants, 
ja que són uns elements que 
afavoreixen l’acumulació de 
persones.
Durant l’anunci de les mesu-
res, la tinenta d’alcalde Carlo-
ta Carner ha afirmat que “com 
a govern, estem compromesos 
i implicats amb la recuperació 
del sector de la restauració i 
seguirem al seu costat per aju-
dar a sortir d’aquesta crisi. Tot 
i així demanem responsabili-
tat als propietaris dels establi-
ments perquè vetllar pel res-
pecte de les normes sanitàries 
ens beneficia a tothom”. 
Carner ha afegit que “la ma-
teixa responsabilitat dema-

nem a tota la ciutadania. La 
immensa majoria de la gent 
està complint i estant fent 
molts sacrificis, i tothom ha 
de ser conscient que el com-
pliment de les mesures dicta-
des pel departament de Salut 
i Interior son per la seguretat 
de tota la ciutadania i per pro-
tegir-nos”.
Pel que fa a les xifres concretes 
de les actuacions de control, 
aquest passat cap de setmana 
la Policia Local ha aixecat 38 
denúncies directament rela-
cionades amb les restriccions 
per la pandèmia de Covid-19. 
A més de les dues denúncies 
a establiments, 24 van ser per 

incompliment dels horaris i 
restricció municipal de mobi-
litat, 11 per no dur mascareta 
i una per no mantenir la dis-
tància social de mobilitat. 
Detenció per robatori 
en interior de vehicle
Pel que fa a la resta d’actua-
cions, la Policia ha practicar 
una detenció per robatori amb 
força a l’interior d’un vehicle, 
ha obert dues diligències per 
alcoholèmia, i ha aixecat una 
sanció per consum de subs-
tàncies en via pública, una 
relativa al control d’animals 
domèstics, una per orinar en 
via pública i una per consum 
d’alcohol en via pública.

La Policia Local ha 
aixecat 38 noves denún-

cies relacionades amb 
la normativa de res-

triccions Covid-19, 24 
d’elles per incompliment 
d’horaris del toc de que-

da i mobilitat

Biomassa ·  Climatització · Energies Renovables
C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net  www.frabel.net

El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la 
qualitat  de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR:  ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits 
insectes.
• IONITZADOR:  elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

...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!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies 
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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El 26 de febrer els treballadors 
de l’Hospital d’Igualada vam ser 
citats a una xerrada sobre agents 
biològics i mesures de prevenció 
i aïllament a seguir davant un cas 
de covid-19. Cridava l’atenció 
veure gent de tots els serveis i ca-
tegories professionals, tothom es-
tava atent a les explicacions per-
què el coronavirus estava a l’ordre 
del dia, tot i que era un virus que 
ens semblava molt llunyà.
Encara no s’havia tingut cap cas 
confirmat, és més, als treballa-
dors se’ns deia que en el supòsit 
que es confirmés un cas positiu, 
aquest seria derivat a l’Hospital 
Clínic de Barcelona, però per 
desgràcia, les coses no van ser 
així. 
El dilluns 9 de març es va confir-
mar el primer cas al nostre Hos-
pital, a la nostra ciutat (sembla 
ser que feia ja dies que el corona-
virus estava entre nosaltres sense 
saber-ho). El dia 12 es procedia 
a fer el confinament de la Conca 
d’Òdena, i sense tenir temps de 
reacció havíem passat a ser l’hos-
pital COVID de Catalunya, amb 
un tant per cent molt elevat de 
la plantilla de treballadors confi-
nats. Van ser dies molt difícils. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Nou mesos després que 
esclatés el brot de co-
ronavirus a Igualada, 

els treballadors de l’Hospital 
d’Igualada, a través de tres 
sindicats (SATSE, USAE i SI-
ETeSS) han volgut fer arribar 
una carta a l’alcalde de la ciu-
tat, Marc Castells, criticant al-
gunes de les decisions que s’es-
tan prenent des de la direcció 
del centre Hospitalari. 

Carta dirigida a l’alcalde, dels treballadors de l’Hospital Universitari d’Igualada

Els treballadors de l’Hospital es queixen de la seva mala 
situació laboral a causa de la pandèmia

És sabut que ens vam infectar 
molts de nosaltres i de retruc les 
nostres famílies, i els que per sort 
no es van contagiar van estar al 
peu del canó, malgrat la por, el 
cansament, i el risc personal, ate-
nent a tots aquells pacients que 
ens necessitaven i que per des-
gràcia havien d’estar separats dels 
seus familiars. Recordem que a 
les 8 del vespre, els ciutadans,  ens 
aplaudien. Era la manera que te-
nien d’agrair-nos la feina feta, ens 
tractaven d’herois...
Ara però, sembla que la societat 
no ho recorda, i sembla també 
que en ocasions es solidaritzen 
poc amb nosaltres, potser per es-
gotament de les restriccions actu-
als, potser perquè pensen que no 
va amb ells…Però no només és 
la ciutadania que no ho recorda, 
sinó que els polítics també sem-
bla que han oblidat que malgrat 
que complíem amb la nostra fei-
na, vam posar en risc les nostres 
vides, les de les nostres famílies, 
i no només això, sinó que vam 
haver de viure situacions que 
psicològicament ens han deixat 
marcats per sempre.
Prèviament a la pandèmia ja 
teníem al personal amb sobre-

càrregues de treball importants.  
Però no oblidem que som sani-
taris, que molt sovint posem per 
davant la salut dels altres abans 
que la nostra pròpia. Els que ma-
neu ho sabeu i jugueu amb això. 
A l’hospital les condicions han 
canviat a pitjor. Seguim amb so-
brecàrregues de treball més agu-
ditzades, amb ràtios d’infermera/
pacient insostenibles, amb perso-
nal emocionalment i físicament 
esgotat....
Però per si això no fos poc, al 
novembre, la Direcció del nostre 
Hospital, en ple inici de la segona 
onada de la pandèmia, s’aprofita 
amb l’excusa de que té fuites de 
personal suplent, per modificar 
les condicions de treball de la 
plantilla fixa, l’anomenada STA-
FF, cosa que vostè segur que ja 
sap com a membre del Consell 
Rector de la nostra institució que 
és.
Bàsicament, ens treuen l’oportu-
nitat de gaudir del nostre temps 
lliure quan volem, aquelles hores 
que hem fet de més de la nostra 
jornada contractada i que fins 
ara, podíem gaudir quan volíem 
estar amb la  família, ja fos per di-
vertir-nos amb ells o fins i tot per 

cuidar-los quan estiguessin ma-
lalts, i decideix, a partir d’aquest 
any vinent, quan nosaltres hau-
rem de gaudir d’aquests dies, ens 
els escull per imposició.
L’empresa ens diu que necessita 
de recursos humans per garan-
tir la continuïtat assistencial... 
llavors tot serveix! Deixi que 
ho posem en dubte Sr alcalde!! 
Doncs el personal en la seva to-
talitat indistintament de la seva 
categoria professional va donar 
i dóna diàriament, més del 100% 
de la seva implicació, i així ho se-
guirem fent, perquè és la nostra 
obligació moral! Però vostès, ens 
han trepitjat amb la modificació 
substancial de les nostres condi-
cions laborals, la nostra CON-
CILIACIÓ FAMILIAR de la que 
tant s’omplen la boca per fomen-
tar. Ara, no sabem quan podrem 
gaudir dels nostres!
Fins fa quatre dies, incrèduls de 
nosaltres, rebíem les gràcies per 
part de tota la direcció del centre, 
com també de vostè i la resta de 
polítics, premiant aquest esforç, 
de tots nosaltres, i ara, ens fan 
això! 
NO en tenen prou en conèixer 
els resultats de primera mà, de 

l’estudi que el nostre servei de 
Salut Mental ha realitzat sobre 
el nostre estat psicològic després 
de la primera onada, en els que ja 
s’observa un deteriorament emo-
cional de gran part de nosaltres, 
i en el que els diuen que no po-
drem aguantar gaire més.
Potser el tractament recomanat 
per direcció, tenint en compte 
els aspectes biopsicosocials, ha 
estat la NO negociació i la IM-
POSICIÓ com a profilaxis per a 
tots els treballadors. Això si, amb 
la cobertura legal per part de la 
Conselleria de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya. Ara tots els 
treballadors li demanem tingui 
en compte aquesta carta. I com 
vostè sempre dóna les gràcies al 
personal del Hospital de la seva 
ciutat, ara aquest personal només 
demana,  arribar a un acord, be-
neficiós per tothom.
És hora que vostè demostri 
aquesta gratitud als professio-
nals sanitaris de l’Hospital de la 
seva ciutat que han estat al peu 
del canó lluitant contra aquest 
maleït virus apartant les seves 
vides personals perquè ningú 
quedés  desatès en aquests mo-
ments tan difícils. 

“Les condicions han anat a 
pitjor”, diuen en la missiva que  
podeu llegir en aquesta pàgi-
na. 
La publicació de la carta ha 
portat una certa polèmica. 
Castells va dir dimecres que 
“s’havia d’escoltar al perso-
nal”, i que traslladaria les seves 
queixes al Consell Rector del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
l’organisme que el gestiona, on 
té majoria el CatSalut, que de-
pèn de la Generalitat.

El CSA respon
El CSA, el mateix dimecres al 
vespre, va emetre un comunicat 
en què agraeix el treball “excel-
lent” del personal, i reconeixen 
que “això té un preu que es tra-
dueix en un cansament físic i 
psíquic de tothom, ja que des-
afortunadament hem hagut de 
viure situacions molt comple-
xes”. Al mateix temps, el CSA 
parla que s’ha intentat reconèi-
xer aquest esforç “a traves de di-
ferents fórmules: gaudiment de 

les vacances d’estiu quan el pro-
fessional les havia demanat, re-
tribució excepcional de les hores 
extres per causa de força major, 
no denegació de la majoria de 
permisos sol·licitats, etc”.
Tot i això, diu el comunicat, 
aquestes mesures “han de con-
viure amb mesures organitza-
tives”. El CSA diu entendre “la 
importància de la conciliació 
familiar i es per això que en la 
gestió dels calendaris laborals 
s’ha deixat un mínim de vuit 

dies de lliure elecció. L’impacte 
d’aquesta mesura només afecta a 
un 40% de la plantilla i és aque-
lla que, pel seu lloc de treball, 
necessita una cobertura per un 
altre professional”.
Per a l’organisme gestor de l’hos-
pital “hem de fer conviure en 
tot moment les necessitats dels 
nostres professionals amb les 
necessitats dels nostres pacients 
i de la població, mantenint els 
elements de qualitat i seguretat 
que requereix l’atenció sanitària”.

NOVA 
ADREÇA!

PACK BEBÈ

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

COTXET 
 DE 2 PECES CADIRA COTXE

0-1-2-3  - 360º MOTXILLA

EDREDÓ
i PROTECTOR BRESSOL LLIT

BANYERA
CANVIADOR
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JP / LA VEU 

L’evolució a l’alça de la 
pandèmia de Covid-19 
a tot el país es confirma 

clarament a l’Anoia, i espe-
cialment a Igualada, on s’ha 
disparat els darrers dies. Ahir 
dijous, la taxa de reproducció 
“R” era a la ciutat d’1,6, molt 
elevada, per damunt de l’1,16 
de la mitjana de l’Anoia i molt 

Les dades de covid-19 es disparen a Igualada, amb una taxa 
de reproducció de l’1,6

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç ha anat 
anunciant aquests darrers 
mesos l’adquisició d’un ve-

hicle ecològic, modern i eficient. 
Aquest s’ha presentat aquest di-
marts. L’objectiu és tenir-lo com 
a suport per accions promocio-
nals. És una aposta de futur que 
l’entitat ha estat treballant inten-
sament. El projecte contempla 
també poder fer un servei social 
per a les persones més grans i 
amb problemes de mobilitat.
Aquest tricicle elèctric ha estat 
dissenyat i construït expressa-
ment per a Igualada Comerç. Els 
materials utilitzats són d’última 
generació. Porta una caixa de 
càrrega que permet emmagat-
zemar un important nombre de 
paquets. El conductor està pro-
tegit amb una cabina circular. 
També disposa d’intermitents i 

Índex de risc 451.67 (Molt alt)
Dia anterior 371.78

Diagnosticats amb PCR i 
test d’antígens els últims 7 dies:  64
Els últims 14 dies:  117
Taxa de reproducció :  1.6 
(l’epidèmia creix si és superior a 1)

Índex de risc:  208.82 (Molt alt)
Dia anterior:  191.14

Casos diagnosticats amb PCR 
els últims 7 dies:  128
Els últims 14 dies: 239
Taxa de reproducció:  1.16 
(l’epidèmia creix si és superior a 1)

per sobre de la catalana. Les 
dades oficials, a més, són de 
fa tres dies...
L’índex de risc a la capital de 
l’Anoia és de 451,67, conside-
rat molt alt i llunyíssim d’es-
tar per sota de 100, que seria 
el recomanable. A l’Anoia, la 
mitjana és de 208,82. Obser-
veu al quadre com les dades 
sempre són superiors a les del 
dia anterior.

Intensa activitat d’Igualada Comerç per aquestes festes

avís de frens.
Igualada Comerç ha arribat a un 
acord amb l’empresa Anoia Ri-
ders perquè siguin els que con-
dueixin l’e-bike. “La Ubic” ha es-
tat el nom escollit per a l’e-bike, 
un nom que suposa una icona 
de l’entitat.

Primer val de mil euros
El passat dissabte la Carme Mas, 
guanyadora d’un dels vals de 
1000€ que es va sortejar a prin-
cipis de mes per a consumir en 
almenys deu botigues associa-

des a Igualada comerç, ha pogut 
gastar-lo. Una de les condici-
ons era la què es fes durant un 
dissabte del mes de desembre. 
D’aquesta manera la guanyado-
ra va organitzar-se el dia per a 
poder fer les compres. Igualada 
Comerç va disposar tres perso-
nes per acompanyar a la Carme 
a fer les compres, per porta les 
bosses i al mateix temps anar 
pagant. El concessionari Servi-
simó, habitual col·laborador de 
l’entitat, va cedir un espectacular 
cotxe (Audi R8) per acompa-

nyar a la guanyadora en els seus 
desplaçaments per la ciutat i fa-
cilitar-li les compres.
L’organització destaca i agraeix a 
la Carme que va visitar més de 
25 botigues repartint el premi. 
Aquesta iniciativa ha estat molt 
ben acollida tant pels comer-
ciants que han pogut tenir una 
activitat per fidelitzar els seus 
clients, com els ciutadans que 
han pogut participar d’una ini-
ciativa atractiva.
Aquest dissabte es farà el lliu-
rament del segon val de 1000€ 

al senyor Josep M Sanjosé, que 
tindrà tot el dia per consumir-lo 
en botigues d’Igualada Comerç.

Visites guiades
Aquest dissabte dia 19 de de-
sembre a les 17 h es farà la terce-
ra visita guiada organitzada per 
Igualada Comerç. Aquesta és la 
que tanca la trilogia i porta per 
títol “Llums i ombres d’Iguala-
da”. Per apuntar-se cal dirigir-se 
a Igualada comerç o bé al What-
sapp 609312254 o al mail: mar-
queting@igualadacomerc.cat.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal ha 
presentat aquest di-
marts la proposta de 

pressupost per a l’any 2021 
que es debatrà en la propera 
sessió del Ple municipal. Les 
grans xifres del projecte, que 
han estat explicades per l’al-
calde, Marc Castells, i la regi-
dora d’Hisenda, Montse Duch, 
indiquen que el pressupost de 
l’Ajuntament serà de 60,3 mili-
ons d’euros i que el pressupost 
consolidat, que inclou també 
les societats municipals, els or-
ganismes autònoms i el Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada, 
arribarà a 71,7 milions.
Castells ha qualificat la propos-
ta com un “pressupost pensat 
en un escenari de recuperació 
de l’activitat econòmica, amb 
un increment de la despesa so-
cial, ajuts a les empreses i au-
tònoms, congelació d’impostos 
i noves inversions perquè la 
ciutat surti reforçada de la cri-
si originada per la pandèmia”. 
Amb aquest esperit, s’ha fet un 
esforç per fer créixer el pres-
supost un 3,2%, a pesar que 
els ingressos es veuen limitats, 
atesa la congelació dels impos-
tos municipals. En aquest sen-
tit, l’alcalde ha destacat la capa-
citat de l’equip de govern per 
captar fons externs, fins al punt 
que gairebé la meitat dels fons 
que es destinaran a inversions 
provenen d’aportacions d’altres 
administracions.
L’alcalde ha destacat que “no 
recaptarem més diners, perquè 
congelem els impostos munici-
pals, però ens em esforçat i ens 
seguirem esforçant per aconse-
guir més recursos econòmics 
que destinarem a protegir les 
persones i a generar política 

Castells proposa un pressupost amb 
11 milions per a inversions

Som-hi insisteix en la 
seva carta als Reis per 
aprovar els números
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) ha concretat una altra 
vegada les mesures que pro-
posa per ser incloses al Pres-
supost 2021 de l’Ajuntament. 
Després d’afirmar, la setmana 
passada, que la proposta de 
Pressupost del govern de Junts 
per Igualada era totalment 
“insuficient”, la formació ha 
marcat ara diferents propos-
tes de política social, econò-
mica, d’habitatge i de lluita 
contra l’emergència climàtica, 
que considera “imprescindi-
bles” que formin part dels nú-
meros del proper any i ajudar 
a fer front a la crisi provocada 
per la Covid-19. És segur que 
algunes d’elles figuraran en la 
proposta final que se sotmetrà 
a votació el 29 de desembre.

Targeta de compra 
per als aturats
El regidor Jordi Cuadras, 
marca que “Igualada té 2.737 
persones a l’atur, la pandèmia 
ha provocat un increment de 
més de 600 persones sense 
feina i moltes altres es troben 
en ERTO amb un futur incert. 
Cal donar una resposta i aju-
da a totes aquestes persones”. 
Igualada Som-hi proposa una 
targeta de compra al comerç 
local per les persones sense 
feina que serveixi, alhora, per 
fer costat al comerç local.
En l’àmbit d’habitatge, Iguala-
da Som-hi denúncia la situa-
ció d’emergència habitacional 
que viuen moltes famílies 
amb dificultats per accedir 
a una casa: “La poca oferta 
que hi ha, està provocant una 
bombolla dels preus del llo-
guer inassumibles per a mol-
ta gent. Cal garantir el dret a 

social i política econòmica”. 
Castells també ha assenyalat 
com a prioritats l’habitatge 
social, l‘urbanisme i l’accessi-
bilitat, el reforç de l’aposta uni-
versitària i la preparació per a 
la capitalitat cultural del 2022.

5,6 milions per a despesa 
social
El pressupost dedica 5,6 mi-
lions d’euros a despesa social, 
xifra que representa el 9% del 
total i un increment del 5% en 
relació a l’any passat. Aquesta 
xifra inclou les regidories d’Ac-
ció Social i Infància, Entorn 
Comunitari i Habitatge, a les 
quals encara caldria afegir els 8 
milions de despesa del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada, que 
també té un augment de 0,3 
milions en relació amb el 2021. 
En el cas concret de l’habitatge, 
s’hi destinen 229.000 euros, 
xifra que suposa un 25% més 
que l’any passat. Tot i treballar 
ja amb la vista posada en la 
recuperació de la crisi, el pres-
supost destina 250.000 euros 
a despesa corrent directament 
relacionada amb la Covid-19.
Duch també ha destacat que el 
fet que la bona gestió d’aquests 
últims anys permet seguir re-
duint la despesa financera, que 
baixa un 7% i se situa en 0,7 
milions, xifra que representa 

l’1% del pressupost.

Inversions més destacades
Pel que fa a les inversions 
més destacades, cal asse-
nyalar els diners destinats a: 
Campus Universitari de Sa-
lut: 3.000.000€; el Pla de Bar-
ris: 1.535.000€, que inclouen 
obres, asfaltats, parcs infantils 
i pla d’arbrat; el nou alberg de 
Cal Maco: 950.000 €; el Cen-
tre Cívic Nord: 920.000€; ac-
cessibilitat passos vianants: 
400.000€; entorns Badia i 
Margarit 350.000€; Pla de mo-
dernització del polígon de les 
Comes (actuacions al carrer 
Luxemburg): 250.000€; l’Anella 
Verda: 200.000€; Enllumenat: 
160.000€; millores dels ce-
mentiri: 120.000€; Pla Direc-
tor Urbanístic Rec: 100.000€; 
Fashion Hub 100.000€; pla de 
manteniment per les escoles: 
100.000€; millores d’instal·la-
cions esportives: 75.000€ i Cal 
Badia: 30.000€.
El pressupost, per aprovar-se el 
proper 29 de desembre, neces-
sita de vots de l’oposició, doncs 
Junts per Igualada governa 
amb minoria. “Només hem re-
but propostes d’Igualada Som-
hi, i estem estudiant-les. Seria 
una greu irresponsabilitat que 
no s’aprovés el pressupost”, va 
dir Castells.

l’habitatge”. Després d’aconse-
guir que l’Ajuntament accep-
tés tornar a construir habitat-
ge públic municipal de lloguer 
assequible després de 8 anys 
sense fer-ho, la formació d’es-
querres i progressista no en-
tendria que el Pressupost no 
contemplés una partida per a 
fer aquests pisos. Per això és 
una demanda que posa sobre 
de la taula perquè aquest pro-
jecte sigui una realitat.

Els carrers Òdena i Sant Pau, 
de vianants
En l’àmbit de la mobilitat 
sostenible Igualada Som-hi 
proposa augmentar la pacifi-
cació del centre de la ciutat i 
fer una prova pilot els dissab-
tes a la tarda per convertir en 
vianants el carrer d’Òdena i 
el carrer de Sant Pau per afa-
vorir el comerç i l’accés a un 
equipament cultural com és 
l’Ateneu. També fer un estu-
di per adequar la Rambla de 
Sant Isidre a un ús definitiu de 
vianants i construir aparca-
ments segurs per a bicicletes 
en espais com l’estació de tren 
o els equipaments escolars i 
esportius.
Igualada Som-hi demana que 
el govern continuï amb el pla 
d’instal·lació de plaques foto-
voltaiques, i recorda que el go-
vern de Junts per Igualada està 
en minoria i que va tard pel 
que fa al Pressupost. Cuadras 
explica que “sabem que Marc 
Castells està pensant en el seu 
salt al Parlament però el que 
necessitem, més que mai, és 
un alcalde centrat en Igualada, 
en solucionar els problemes 
de la seva gent i demanem que 
aquesta sigui la seva prioritat”.

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

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

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

a.carretilles@gmail.com

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

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



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#144 Aleix Solé Romeu
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P #latevaveu

Cora  @cora_mm

SOMIATRUITES @somiatruitesDO

Pere Camps Oviedo @camps_oviedo

Sandra Domènech @sandra_domenech

Cesc @Cesclc1

Marc Tarrida Aribau @marc_tarrida_
_

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Quatre mil milions de dies després, vam poder 
viure música en directe i va ser molt bonic! Grà-
cies @labastidadelrec per programar #Cultura-
Segura DE DIA. Els bebès no parlen però també 
estan molt agraïts!

Estem molt contents! La @GuiaMichelin_ES 
ens dona l’Estrella Verda a la sostenibilitat, un 
reconeixement que ens fa molta il·lusió perquè 
la sostenibilitat forma part de l’ADN del nostre 
projecte culinari i arquitectònic. Gràcies! #Gala-
Michelin2021 #GalaGuiaMichelin21

Avui hem presentat la temporada de teatre de fe-
brer/maig 2021. Aquestes festes, regalem-nos il.lu-
sions i emocions per compartir. Abonaments de 5 
obres per 60€ i una de regal. Totes les mesures sa-
nitàries, civisme i respecte per gaudir de la cultura. 
@culturaigualada @ajigualada

#Google ha patrocinat la pausa mundial de 15’, 
ara ja podem tornar a la feina. #noexcuses

S’acabarà aquesta pandèmia i seguiré sense en-
tendre perquè els fumadors hauran pogut anar 
tranquil·lament pel carrer sense mascareta i els 
altres no.

Tothom abans de morir hauria d’entrar Cal Marcelino

Un dia a l’aula els alumnes comentaven que als seus 
instituts el català era una llengua absent. Una alum-
na, però, insistia que al seu institut ho feien tot en 
català. Al final, no vaig poder més i li vaig demanar: 
I tot això, per què m’ho expliques en castellà?

www.veuanoia.cat

21 3 Joan Laporta presentarà la 
seva candidatura a Igualada el 
23 de desembre.

Les dades de covid-19 es dis-
paren a Igualada

Divendres i dissabte, recap-
te per al Banc de Queviures 
d’Igualada

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Sóc enginyer de telecomunicació per la UPC i un 
dels socis fundadors d’Iguana Comunicacions, 
operador de telecomunicacions que ofereix 
serveis d’Internet i telefonia, principalment a 
l’Anoia, per donar resposta a la nostra necessitat 
de disposar de serveis de telecomunicacions de 
qualitat.
 
Pràcticament sempre he viscut a Igualada; 
però vaig néixer a Barcelona, i he viscut 
algunes temporades al Bedorc, en una casa on 
a dia d’avui encara no hi arriba fibra òptica, 
i l’hi farem arribar nosaltres tot i que altres 
operadors ja hagin desplegat el municipi.
 
La creença en la necessitat de fer arribar els 
serveis fins a l’últim racó va portar-me a crear 
Iguana, que és, a més, un projecte vital que té la 
meva plena dedicació.

 laBastida 

  @labastidadelrec
Ateneu Igualadí 

 @igualadiateneu
         

Antonio Elías 

  @tonielias1971

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
«La connectivitat de gran ample de banda arriba arreu, fent-nos més pròspers, savis, 
lliures i compassius. Tothom té les necessitats bàsiques cobertes gràcies a la singularitat 
tecnològica, i pot dedicar-se a aprendre, explorar i descobrir, contribuint a la seva 
prosperitat i a la dels altres.»



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)
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Els teus 20 dòlars

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

El descontentament

Els rotatius, fins ara, ho te-
nien molt clar a l’hora de 
posar semàfors, el vermell 
era fix per Donalt Trump, 

no crec haver vist cap verd ni ta-
ronja al seu favor.

Però el populista alguna cosa ha-
via de fer bé, donat que va guanyar 
les eleccions el 2016, contra pro-
nòstic,  sent president dels EUA i, 
també contra pronòstic, ha estat a 
punt de guanyar les del 2020 i ser 
reelegit president.

Què és el que fan bé els populis-
tes? Sens dubte, és treure profit de 
les masses descontentes.  

Els analistes polítics han assenya-
lat que els blancs i blanques de les 
zones rurals dels Estats Units són 
els principals responsables de la 
victòria d’un showman populista i 
sense experiència en l’Administra-
ció pública. L’anomenada “escòria 
blanca” (El Confidencial).
 
La zona més industrialitzada dels 
EUA“, “el cinturó d’òxid”, es veu 
ofegada per l’atur. “Así, el Cin-
turón Industrial, pasó a ser el del 
óxido a partir de la segunda mitad 
del siglo XX... Del resplandor del 
pasado ya solo queda el óxido.” (El 
Correo). Trump també sap treure 
profit d’aquest descontentament.

Arribat aquest punt és senzill  de-
terminar com els populistes poden 
arribar al poder, pel descontenta-
ment d’unes masses que escolten 
d’ells el que volen sentir.  

Sí, aquí ja tenim masses descon-
tentes (Vox: 52 diputats). La co-
vid, de no posar-hi remei, les mul-
tiplicarà: des dels ERTOs que no 
es cobren fins a les ajudes a les 

empreses que no són tals ajudes 
sinó crèdits avalats per l’ICO. I 
la cirereta del pastís han sigut els 
2.000 € d’ajuda de la Generalitat 
per cada autònom, que primer ar-
ribés a entrar en una plataforma 
col·lapsada, fins arribar a esgotar 
la dotació de 20 milions d’euros, o 
sigui 10.000 autònoms, quan Ca-
talunya  el febrer del 2020 hi havia 
547.912  autònoms, segons  les da-
des estadístiques  del “Ministerio 
de Trabajo”. Tots descontents. El 
resultat ha sigut deplorable. 

El remei el marca la Unió Euro-
pea amb la política monetària del 
BCE, que la seva màxima respon-
sable Lagarde aplica amb compra 
massiva de deute perquè la prima 
de risc no pugi durant el temps 
que sigui necessari, i animant els 
governs perquè secundin les fa-
mílies i les empreses més afecta-
des (el comerç, la restauració i el 
turisme, en el nostre cas) en l’es-
timulació del consum, i així  les 
empreses no hauran de tancar, o 
els autònoms plegar.

Així, doncs, són les administra-
cions les que han de moure fitxa, 
buscant els mecanismes de finan-
çament per les ajudes necessàries 
als col·lectius afectats i, d’aques-
ta manera, seran dues coses que 
s’aconseguiran: frenar el populis-
me  i que el país no caigui en re-
cessió.  

Alemanya decideix fer més restrictiu el confinament durant les festes 
de Nadal: tancats negocis, restaurants, botigues, etc. Ara bé, TAMBÉ 
S’APROVEN AJUTS ADDICIONALS de 11.000 milions d’euros PER A 
LES EMPRESES AFECTADES! Oído @sanchezcastejon?

Una buena noticia. Las empresas españolas están en cabeza de Europa en 
la realización de nuevos proyectos para producir hidrógeno. Una de las 
energías con mayor futuro.

Oriol López
Assessor del creixement 
d’empreses

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin
Author of “Economía en Colores” and Professor of Econo-
mics at Columbia University. I’ll block you if you insult or 
if you look like a troll. No exceptions.

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

A BCN ja han tancat +3000 comerços:
El que passa en economia és la suma del que fem entre tots, i els consumidors 
tenim un paper clau. El comerç de proximitat dona vida a barris i pobles.
No oblidem que som més que clients, som veïns.

“No treballo per diners, sinó per pau.
 Aquesta és la meva definició d’èxit.” 

No deixis que mai 
ningú trenqui el teu 
creixement, i la teva 
calma.

“Sonny: Quin problema hi ha? 
C: Aquest paio, en Louie Dumps, 
em deu 20 dòlars. Ja han passat 
dues setmanes i cada cop que em 
veu m’evita. Comença a ser un 
maldecap. És a dir, he d’apallissar-
lo o què? Sonny: Què et passa? 
Què et dic sempre? De vegades, 
fer mal a algú no és sempre la 
resposta. És el teu amic? C: No, 
de fet, no em cau ni bé. Sonny: 
Bé, doncs, ja tens la resposta. 
Mira-ho d’aquesta manera... Et 
costa només 20 dòlars desfer-te’n. 
Mai més no et tornarà a molestar. 
Mai més no et tornarà a demanar 
diners. Ha desaparegut de la teva 
vida per només 20 dòlars. És barat 
i tot. Oblida-ho.” — Una Història 
del Bronx
 
La calma és una d’aquelles coses 
que els empresaris no tenen prou 
en compte com a factor del crei-
xement, però ho és. L’any 1999, 
al començar al despatx familiar, 
un nou client va entrar a les nos-
tres oficines cridant i demanant 
que li tornéssim els diners. L’ha-
víem ajudat a donar d’alta el seu 
negoci, però ens havíem negat a 
fer quelcom que no era clar legal-
ment. Li havíem cobrat 250 euros 
per la nostra feina, i estava ben 
feta, pel que la meva primera re-
acció va ser la d’enfrontar-m’hi i 
explicar-li que la feina estava feta 
i que, per tant, no li retornaríem 
els diners. Va seguir cridant i, 
després d’algunes males maneres 
per part seva, la meva mare va ar-
ribar.
 
Li va dir: “Aquí tens els teus di-

ners, i aquesta és la nostra fac-
tura.” La va estripar davant d’ell. 
“I ara, escolta’m. No existim per 
a tu, així que mai més no tornis 
ni ens recomanis a ningú. Obli-
da’ns.” Em vaig queixar del fet 
de retornar-li els diners, però la 
meva mare em va dir: “Només 
són 250 euros. Els podem tornar 
a guanyar. La calma és molt més 
valuosa.”
No et barallis mai amb un porc 
perquè ambdós us embrutareu, 
però el porc en gaudeix.” Marsha-
ll Goldsmith.
 
Sovint, a l’empresa, ens trobem 
discutint amb persones que no 
només no es responsabilitzen 
de les seves accions, sinó que, a 
més, ens fan sentir malament per 
enfadar-nos-hi. Si és un client, 
deixa de treballar-hi. Si és un 
empleat, acomiada’l. Si és un 
soci, separa-te’n. Els meus clients 
se sorprenen de vegades quan els 
dic que deixin de fer quelcom, 
enlloc de donar-los noves idees 
per a arrencar. La raó, però, és 
ben simple. Hem de deixar anar 
l’equipatge desagradable si volem 
florir.

No treballo per diners, sinó per 
pau. Aquesta és la meva defini-
ció d’èxit. 

“La nostra missió a la vida hauria 
de ser la de marcar la diferència 
en positiu, no la de provar com 
de llestos som o quanta raó 
tenim.” — Peter Drucker
 
En conclusió, sempre que tin-
guis al davant una persona pro-
blemàtica, demana’t si val la 
pena l’esforç de construir sobre 
això o és millor acabar-ho amb 
calma.  

“Són les administracions 
les que han de moure fitxa”



SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.RAMON TREMOSA @ramontremosa

Conseller d’empresacat i coneixementcat
 de la Generalitat de Catalunya. 

Diputat al Parlament Europeu 2009-19

economia i empresa Espai patrocinat per
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NEXT GENERATION UE 
(Els Fons Europeus per a la recuperació)LA POR DE MIRAR ENDAVANT

L’Anoia és un territori amb 
identitat pròpia, que com-
bina les seves capacitats 
industrials amb la proxi-

mitat a l’entorn natural. Les seves 
claus competitives han estat la 
creativitat, la innovació i el conei-
xement. Darrerament s’ha perdut 
empenta i, tant l’índex d’atur, com 
el de creació de riquesa, no són els 
que es voldria. Ja en el 2005, Con-
ca Futur va fer unes reflexions so-
bre el que es necessitaria per donar 
resposta als reptes del territori i 
poder “niar-hi” (que vol dir fer-hi 
el niu, viure-hi, desenvolupar-s’hi 
i trobar-s’hi bé). La Qualitat, les 
Persones i el Territori van ser els 
tres eixos del treball, entenent el 
territori com a recurs econòmic, 
però també com a cultura, histò-
ria, memòria col·lectiva, referent 
d’identitat, bé públic, espai de so-
lidaritat i llegat, de manera que 
s’activessin totes les eines en la 
creació de riquesa i en preservar 
els valors per a les generacions ac-
tuals i futures. Conceptes que són 
vigents i que s’han anat repetint en 
els nombrosos “Plans Estratègics”, 
promoguts des d’aleshores per les 
diferents administracions. 

Però s’ha avançat poc i s’ha de dir 
que no estem millor que fa vint 
anys. El món continua creixent en 
població i benestar, però també 
ho fa l’atur, la petjada de carboni 
i els residus. Vivim en un planeta 
i no podem demanar aire i aigües 
netes, si totes les nacions no tenen 
el mateix compromís. La globa-
lització se’ns va imposar com una 
solució a desequilibris internaci-
onals i ha portat riquesa a molts 
indrets, però també ha malmès la 

classe mitjana de territoris com el 
nostre. Per això avui ens cal una 
visió transversal, global, indepen-
dent i a llarg termini, que incor-
pori  clarament les dimensiones 
humanes i socials, per a construir 
col·lectivament les bases de com 
s’han d’afrontar els reptes i oportu-
nitats que se’ns presenten. A escala 
global, l’escalfament global i ara la 
pandèmia. I a escala local, la des-
carbonització, la gestió d’energies 
renovables, l’aigua, els residus, la 
mobilitat, la desigualtat econòmi-
ca, la creació de riquesa, la soste-
nibilitat... 

El món canvia constantment i no 
sempre en la direcció que vol-
dríem. Se’ns demana esforç, so-
lidaritat i treball per aconseguir 
un benestar que ens allunyi de la 
dependència externa i corregei-
xi les desigualtats. Hem de poder 
desenvolupar totes les iniciatives 
i el millor de cadascú. Les admi-
nistracions han de fer inversions 
d’impacte i d’efecte multiplicador. 
Els fons europeus no apuntalaran 
negocis malmesos. S’han plantejat 
com eines disruptives i s’haurà de 
treballar molt si es vol aconseguir 
que alguns vinguin a casa nostra.  
El no a tot porta a la paràlisi. I els 
ciutadans tenim el compromís d’es-
tructurar el territori i mirar el fu-
tur amb intel·ligència i sense por. 
Arriba el moment de construir ple-
gats, projectes diferents, diversos i 
oberts a qualsevol iniciativa.  

La inversió en R+D és fonamental per la competitivitat d’una eco-
nomia. Pot sorprendre saber que #Catalunya té la 4a xifra + eleva-
da d’inversió pública/PIB en R+D entre els estats UE (part vermella 
gràfic). En canvi, la inversió empresarial en R+D és molt inferior a 
la mitjana UE.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment Secretària 

d’Economia del Govern de la Generalitat
 | Secretary of the Economy, Government of Catalonia 

¿Hay forma de garantizar que la Seg. Social vaya a tener los ingresos que 
precisa para hacer frente a ese nivel de gasto? Sino la hay la salida es el 
recorte de las pensiones, sea de forma directa o indirecta.

“La posada en pràctica d’aquest pla és una part 
poc definida encara actualment”

Pere Carles i Freixas    
President de GRUP CARLES
@grup_carles

És clar que els fons euro-
peus han de ser una eina 
de gran impacte econòmic 
i de valuosa ajuda per a 

l’activitat econòmica que s’ha vist 
delmada per l’impacte de la covid, 
i el pla d’ajuda NEXT GENERA-
TION EU és una ocasió única per 
aconseguir finançament per a pro-
jectes viables. Aquests projectes 
poden ser transversals, que afectin 
a diversos sectors i que tinguin un 
vessant impactant de l’àmbit de la 
transició ecològica (i energètica) i 
digitalitzadora.

La posada en pràctica d’aquest pla 
és una part poc definida encara 
actualment, ja que a la UE hi ha 
un diferiment massa llarg entre 
que es prenen les decisions i que 
s’executen, i això porta certa con-
fusió molt lògica. De tota manera, 
segur que s’acabarà definint un 
calendari realista i un esquema de 
participació per a les empreses, via 
administració estatal i/o autonò-
mica, avui encara per concretar. 
Ens deia el Joaquim Coello, en el 
seminari web que vam organitzar a 
Grup Carles, que es preveu que hi 
hagi una mena de “carril bici” per 
a pimes que facilitaria el contacte 
amb l’administració, comparació 
ben afortunada i facilitadora de les 
relacions.

 Això no treu que les empreses que 
es puguin sentir motivades a par-
ticipar en les convocatòries corres-
ponents, puguin anar posant sobre 
la taula les seves idees i projectes 
per anar-hi donant forma i fer-se 
una idea de pressupostos, possi-
bilitats financeres pròpies i riscos, 
com en qualsevol projecte que es 

decideixi emprendre, i així poder 
anar a una concreció de les ajudes 
econòmiques que el pla té previstes.
Acceptant que efectivament no hi 
ha les traces encara ben definides, i 
després de la  recomanació anterior, 
crec que també hem de comentar un 
altre aspecte de la jugada que afecta 
molt les empreses, però que no de-
pèn d’elles, que és la simplificació i 
agilitat administrativa per facilitar 
la viabilitat dels projectes presen-
tats. En aquest sentit, faig esment 
d’un recent article d’Andreu Mas-
Colell en el qual explica que hi ha 
un esborrany d’un reial decret, ori-
entat a simplificar els processos ad-
ministratius de decisió i execució i a 
evitar que els nostres procediments 
administratius, molt feixucs, no ens 
permetin executar completament la 
despesa dels recursos disponibles, 
com ha succeït repetidament en el 
passat.

Efectivament seria lamentable que 
alguns dels projectes presentats i 
aprovats, no es poguessin realitzar 
per incompliment de terminis en les 
fites proposades, degut a les dilacions 
que comporta la tramitació adminis-
trativa actual, especialment quan hi 
ha aspectes que afecten a diversos 
departaments de l’administració.

Tan de bo es compleixin els objectius 
que van inspirar la UE a l’hora de 
dissenyar aquests plans, la qual cosa 
voldrà dir que, malgrat la crisi eco-
nòmica que ha esdevingut motivada 
per la covid, haurem sabut aprofi-
tar els recursos per esdevenir un 
país mes evolucionat i exemplar en 
matèria de sostenibilitat i digitalit-
zació i capdavanter en polítiques 
socials i de benestar.  

Pere Prat
Empresari
@pere_prat

“El món canvia constantment 
i no sempre en la direcció que voldríem” 

Cal aprofitar els fons de recuperació europeus per renovar el sector tu-
rístic català i fer-lo avançar cap a la digitalització i la sostenibilitat”.



Graphic Packaging

L’anunci d’Estrella Damm La Re-
cepta no hauria estat el mateix 
sense el know-how anoienc. 
Quan l’actor Oriol Vila va treu-

re de la nevera una cistelleta de sis estre-
lles per compartir-les amb Miki Esparbé 
i Laia Costa, als 180 treballadors de la 
planta de Graphic Packaging d’Òdena 
se’ls remou un no-sé-què a l’estómac. I 
és que el pack en qüestió ha estat con-
cebut com un dels productes estrella de 
la planta.

El director de planta, David Parellada, 
assegura que “aquesta cistelleta és la re-
volució i és nostra. Engomar-la, fer-ne les 
divisions interiors, els plecs... Tot plegat 
presenta una certa complexitat, l’engi-
nyeria necessària per envasar-lo a altes 
velocitats ha de ser molt precisa, i són les 
nostres màquines les que poden garantir 
l’eficiència als grans clients”.

I és que el gegant nord-americà de les arts 
gràfiques, Graphic Packaging Internati-
onal -cotitza a la borsa nord-americana 
com a GPK- té un dels seus principals 
d’actius d’Europa al polígon del Pla de les 
Gavarreres d’Òdena, tot i que la comar-
ca no acaba de ser-ne conscient. Portes 
endins, la planta de Graphic Packaging 
International Spain és la responsable de 
bona part de l’explosió de llums, formes i 
colors que els consumidors troben al su-
permercat: des dels envasos de Kellogg’s 
als de Old El Paso, passant per les cerve-
ses Mahou i d’altres marques de prestigi.
Per exemple, Graphic Packaging disse-
nya les màquines que estan al final de la 
línia de producció, agafen les ampolles 
i les col·loquen en cistelletes de quatre 
o sis unitats, alhora que serveix el cartó 
necessari perquè tot plegat funcioni. La 
planta anoienca rep la matèria primera, 
el talla a la mida, l’imprimeix i troquelat, 
engomat i plegat.

A la planta de Damm, una màquina dis-
senyada per Graphic Packaging desplega 
la cistelleta, “encistella” les ampolles de sis 

en sis i el producte ja està a punt per diri-
gir-se al supermercat.

El primer operador en 
‘packaging’ i begudes 

“El client té assegurat que el seu prove-
ïdor és 100% eficient i que la producció 
no se li para”, ressalta Parellada. A escala 
global, l’empresa és el primer operador 
en packaging i el primer operador de 
begudes d’Europa. Graphic Packaging 
s’encarrega del disseny estructural de tots 
aquests envasos, adaptant-se a les neces-
sitats de cada client: si la nansa ha de ser 
més gran o més petita, si les cantoneres 
han de ser arrodonides, si hi ha d’haver 
algun troquelat...

A la planta d’Òdena transformen cada 
any per a la indústria de les begudes fins 
a 20.000 tones anuals de cartró kraft que 
els arriben de les plantes de la multina-
cional. I per a la línia d’alimentació, se 
serveixen de cartró reciclat procedent 
d’Anglaterra, Àustria, Suècia i el Baix 
Llobregat.

Els treballadors de la filial 
anoienca

Graphic Packaging té plantes arreu del 
món: als EUA, el nord d’Europa, An-
glaterra, Sud-Amèrica, Àsia, Oceania... 
I precisament per això, durant els anys 
més durs de la crisi econòmica hauria es-
tat molt fàcil que “des de dalt algú hagués 
decidit tancar la filial anoienca”. Res més 
lluny de la realitat: “Aquest és el mèrit de 
la gent d’aquesta planta”.

“Hem estat sempre alienats amb el grup, 
hem aguantat, i sempre que ha vingut un 
projecte, la planta ha respost. Els treballa-
dors sempre han respost, fet que ha motivat 
que siguem molt ben vistos per la corpora-
ció”, reitera. Parellada recorda també que 
el 2014 servien 65 milions de fulls, segons 
la mètrica de la pròpia companyia.

Actualment, superen els 100 milions de 
fulls. Durant els anys en què el mercat 
espanyol va notar més la crisi global, la 
planta va treballar molt per al mercat 
francès. “Això ens va ajudar a posicio-
nar-nos, demostrant que ho podíem assu-
mir. Hem estat una planta capaç de servir 
amb les especificacions que reclamava 
cada client, ens hem sabut entendre amb 
França, Anglaterra... Com a empresa glo-
bal, a clients globals com Heineken, Gene-
ral Mills, Nestlé o Carlsberg se li diu que 
totes les plantes tenim els mateixos estàn-
dards, i això ho valora”, destaca.

En aquest sentit i un cop passada l’etapa 
més dura de la crisi, la planta anoienca 
es troba a “ple rendiment”. Ara, opera 
el 100% de la seva capacitat, treballant 
també els caps de setmana. Fins i tot, hi 
ha èpoques en què la planta d’Holanda 
treballa per a la d’Òrdena. 

Els orígens de la impremta 
Jorba

La instal·lació del gegant Graphic Packa-
ging a l’Anoia no va ser casual. Tot plegat 
arrenca el 1958, quan els germans Jorba 
funden la impremta Jorba. Van veure 
que en el packaging hi havia futur així 
com una oportunitat de negoci en el 

món de la maquinària. Així doncs, van 
obrir Syspack, on dissenyaven màquines 
per al client final, primer de la indústria 
de l’alimentació i després de les begudes. 
“El packaging per a begudes va ser el de-
tonant perquè Riverwood es decidís a 
entrar al mercat del sud d’Euoropa per-
què ja era el seu core business a escala 
global”, recalca.

El 1991, Riverwood International va ad-
quirir Jorba S.A. passant a denominar-se 
Graphic Packaging el 2004. Des de llavors, 
la multinacional ha anat adquirint altres 
empreses arreu d’Europa i el món, paral-
lelament al fet que la planta anoienca ha 
anat aguantant totes les envestides ma-
croeconòmiques i n’ha sortit reforçada. 
“Això diu molt de la capacitat d’adaptació 
que vam tenir: no pots venir d’una empresa 
familiar i arribar on som sense haver-nos 
sabut adaptar”, reivindica.

Fruit de tota aquesta història, la planta té 
una gran part de clients propis, generats 
a l’Anoia i mantinguts des de la comarca: 
Damm, Mahou-San Miguel, Hijos de Ri-
vera... Però, cada vegada més, hi ha més 
clients paneuropeus. En aquest sentit, 
la planta anoienca s’ha beneficiat de la 
globalització: “Kellogg’s es feia a Holan-
da, i ara en canvi ho servim des d’aquí”, 
il·lustra Parellada.

Un gegant internacional amb ‘know-how’ anoienc

Amb la col·laboració de:

A la planta d’Òdena transformen cada 
any per a la indústria de les begudes fins a 
20.000 tones anuals de cartró kraft que els 
arriben de les plantes de la multinacional. 

Sector packaging
Ubicació Pla de les Gavarreres (Òdena)
Treballadors: 180
Any fundació: 1958
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Tot l’equip 
us desitja bones festes

 i millor 2021!

N-IIa, Km. 557.3, 08711 Pla de les Gavarreres (Òdena)
Tel. 938 01 73 37 - www.graphicpkg.com



La nova prova d’emis-
sions WLTP llança 

valors de contaminació 
molt superiors als ac-

tuals, la qual cosa farà 
pujar l’impost de ma-
triculació i el cost dels 

vehicles un 5%,
 però alguns arribaran 

a un 10% més

Les noves mesures d’emissions faran pujar l’impost de matriculació.
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El sector de l’automòbil 
tracta d’evitar una alça 
generalitzada de l’im-

post de matriculació a partir 
de l’1 de gener. No se’n parla 
gaire, però el cert és que l’aug-
ment pot encarir més de 800€ 
el preu d’un cotxe.
Les principals patronals han 
expressat la seva “màxima 
preocupació” per la fi de la 
pròrroga que, a efectes fiscals, 
minimitzava fins a final d’any 
l’impacte de les noves pro-
ves d’emissions, denominades 
WLTP. Bàsicament, l’impost 
pujarà per noves formes de 
mesurar les emissions de diò-
xid de carboni dels cotxes.
Amb la nova prova, un mateix 
vehicle llança valors de conta-
minants entre un 20 i un 30% 
superiors, cosa que farà que 
un important percentatge dels 
cotxes que es venguin a Espa-
nya incrementin el seu preu, al 
voltant del 5% , encara que en 
alguns casos, gairebé un 10%.

Com funciona l’impost?
L’impost especial sobre deter-
minats mitjans de transport 
(IEDMT), conegut com im-
post de matriculació, es cal-
cula per trams en base a les 
emissions de CO2: 0% per als 
vehicles que emeten menys de 
120 g / km de CO2, 4,75% en-
tre 120 i 160; 9,75 de 160 a 200 
i 14,75% de 200 en endavant. 
Per tal de donar marge a el 
sector mentre abordava la re-
forma fiscal de l’automòbil, In-
dústria va aprovar el 2018 un 
factor de correcció que ara ex-
pira. El problema és que les di-
ficultats per formar un Govern 
a Espanya, primer, i el coro-
navirus, després, han impedit 
abordar aquesta reforma.

L’augment de l’impost de circulació pot encarir 
un cotxe més de 800€ a partir del gener

“S’estan analitzant diverses 
opcions per intentar resoldre 
el problema”, deien fa pocs 
dies des del Ministeri d’In-
dústria, encara que “no hi ha 
res concretat encara”, apun-
ten des d’Hisenda als princi-
pals diaris espanyols. 
Mentre no hi hagi una so-
lució, el 50% dels models 
hauran de pagar al menys 
un tram de l’impost -el salt, 
en uns pocs casos, serà de 
dos trams-, quan ara no pa-
guen ni el 20%. De mitjana 
l’increment superarà els 800 
euros. Per a un cotxe amb un 
valor, per exemple, de 17.000 
euros, implicaria una càrre-
ga addicional de 824 euros, 
amb un motor gasolina de 
90CV. Facin números si pen-
sen comprar-se un cotxe, de 
qualsevol marca.
“Una pujada d’impostos ara 
desmoralitzaria encara més 
al comprador”, consideren 
fonts de el sector. A l’octubre, 
el mercat espanyol va regis-
trar una forta caiguda, amb 
un retrocés del 21% en les 
matriculacions, tot i l’obertu-
ra de la finestreta electrònica 
per sol·licitar els ajuts de el 
Programa Renove, anunciat 
al juny. En comparació, van 
retrocedir un 9,5% a França, 
un 3,6% a Alemanya i només 
un 0,2% a Itàlia. 
L’alça fiscal afectaria especi-
alment als cotxes fabricats a 
Espanya, ja que un 75% in-
crementaria el seu preu, se-
gons va alertar recentment 
una gran marca. Fabricants 
com Audi, també han dema-
nat a l’Executiu que “aclarei-
xi” si finalment l’1 de gener 
finalment pujarà el tribut.
Altres països de l’entorn, 

com França i Portugal, ja 
han resolt el problema. En el 
primer cas, amb una pujada 
temporal del llindar mínim 
fins als 138 grams; i en el 
segon, amb una reforma en 
profunditat del tribut. 
I Alemanya, primer fabricant 
de vehicles del continent, di-
rectament no té aquest im-
post.    
L’automòbil porta diversos 
anys reclamant que s’abordi 
la reforma fiscal del sector, 

per penalitzar l’ús i no l’ad-
quisició de vehicles. Una 
cosa que, segons es va com-
prometre al juny el Govern 
d’Espanya en el pla per a l’au-
tomòbil, s’abordarà a partir 
de 2021. Just abans de la pan-
dèmia de coronavirus el Pla 

Integrat d’Energia i Clima de 
la vicepresidenta Teresa Ri-
bera apuntava a gravar més 
amb aquest tribut als cotxes 
tèrmics “per internalitzar les 
externalitats ambientals dels 
combustibles fòssils” i afavo-
rir així als elèctrics. 

Aprofita i estalvia abans no acabi l’any! 
vine a veure’ns!
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Els Mossos 
detenen una dona 
a Igualada per un 
robatori violent a 
un avi
Els Mossos d’Esquadra d’Igua-
lada van detenir el dia 9 de de-
sembre una dona de 34 anys, 
de nacionalitat espanyola i 
veïna d’Igualada, com a pre-
sumpta autora d’un delicte de 
robatori amb violència i inti-
midació.
Pels volts de les 19 hores del 
passat dimecres es va produir 
un robatori violent a l’avingu-
da Caresmar d’Igualada.
Un home d’edat avançada, que 
caminava per la zona, va ser 
abordat per una dona que li va 
demanar diners. Davant la ne-
gativa, la dona el va empentar 
fins a fer-lo caure al terra. Se-
guidament li va agafar la car-
tera i li va prendre els diners 
que portava. La dona va fugir 
ràpidament quan un testimoni 
li va recriminar l’acció. Aques-
ta persona va auxiliar l’home i 
va alertar al telèfon 112.
En tenir coneixement del ro-
batori es va muntar un dis-
positiu de recerca per la zona. 
Una patrulla de mossos de 
paisà va localitzar una dona 
que coincidia plenament amb 
la descripció donada per la 
víctima. Un cop identificada, 
va quedar detinguda per la 
seva presumpta relació amb el 
robatori violent.
Poc després de la detenció els 
investigadors van tenir conei-
xement que aquell mateix dia 
la sospitosa va intentar robar 
un telèfon mòbil a un treba-
llador d’un establiment de la 
mateixa avinguda.
La detinguda, que té antece-
dents per fets similars, va passar 
a del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns s’ha presentat 
al Museu de la Pell 
d’Igualada l’Àrea 5G 

Penedès, una proposta im-
pulsada per la Generalitat de 
Catalunya, a través del Depar-
tament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, i em-
marcada dins de l’Estratègia 5G 
de Catalunya. Aquest projecte 
ha comptat amb la participació 
i col·laboració de Mobile World 
Capital Barcelona, la Fundació 
i2CAT, la Diputació de Barce-
lona, l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, TICAnoia, Neàpolis i 
Telefónica.
L’objectiu de l’Àrea 5G Penedès 
es basa en el desplegament de 
la xarxa 5G comercial de Tele-
fónica per tal de promoure la 
formació i disseminació, la rea-
lització de workshops, l’ús d’un 
laboratori i l’impuls de projec-
tes pilot i proves de concepte 
sobre aquesta tecnologia. 
D’aquesta manera es preveu 
promoure l’acció conjunta de 
la indústria -que pot desenvo-
lupar solucions amb vocació 
de servei finalista basades en 
5G-, la societat civil, les admi-
nistracions i l’acadèmia per al 
desenvolupament de solucions 
integrades, definint un model 
de govern específic i persona-
litzat per dinamitzar, atraure 
iniciatives i repercutir de forma 
global en el territori. L’Àrea 5G 
Penedès inclou la vegueria del 

Igualada, a punt per rebre la tecnologia 5G

REDACCIÓ / LA VEU 

E n l’edició del passat 29 
de Novembre, Indus-
try Era, A Smart Way 

Penedès, que abasta les comar-
ques de l’Anoia, l’Alt Penedès, 
el Baix Penedès i el Garraf. En 
la seva fase inicial, l’Àrea dis-
posarà d’espais de cobertura a 
Igualada i Vilanova i la Geltrú, 
aprofitant el desplegament co-
mercial previst per Telefónica.
En l’inici de l’acte, l’alcalde 
Marc Castells ha destacat el 
fet que la presentació es faci a 
Igualada, “una ciutat que ha 
estat i segueix sent molt indus-
trial. Creiem en la industria 
com una forma de progrés. I 
de fet, la connectivitat, nosal-
tres ja l’hem testejat. Igualada 
i la comarca de l’Anoia hem 
sigut un exemple de la tasca de 
sembrar per poder recollir en 
un futur. I aquest acte d’avui és 
un inici i, per tant, tots recorda-
rem aquesta trobada”. L’alcalde 
també ha destacat que la Con-
ca d’Òdena compta amb un 
sector TIC molt fort i ha afe-
git que “nosaltres hem apostat 
per fer clústers industrials molt 
potents, amb una clara aposta 
pel coneixement”. Castells ha 
volgut remarcar, també, que 
“això és el futur i el futur passa 
per crear totes aquestes eines 
perquè el sector TIC pugui te-
nir el talent aprenent en el seu 
propi territori i, també, pugui 
tirar endavant projectes emble-
màtics, com el que ben aviat es 
farà amb l’impuls de TIC Ano-
ia i el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, que permetrà posar 
10.000m2 a disposició dels em-
presaris del sector”. 

Castells ha finalitzat dema-
nant que la implantació de la 
tecnologia 5G es faci tenint en 
compte no només el municipi 
d’Igualada, sinó el conjunt de la 
Conca d’Òdena.
Durant aquesta presentació 
de la nova Àrea 5G, la quarta 
que es posa en marxa, el con-
seller de Polítiques Digitals, 
Jordi Puigneró, ha anunciat 
que “el Departament de Polí-
tiques Digitals ha presentat als 
fons de reactivació econòmica 
europeus NextGenerationEU 
un gran projecte per potenciar 
les Àrees 5G i el desplegament 
de la 5G al territori amb un 
import de 25 milions d’euros”. 
“Això ens permetrà maximit-
zar l’impacte i objectius de les 
diferents àrees 5G tant a nivell 
territorial com a nivell sectori-
al en els seus àmbits d’especia-
lització”, ha afegit el conseller, 
que ha recordat la importància 
de les Àrees 5G “per garantir el 
dret del territori a innovar des 

del territori”.
La posada en marxa de l’Àrea 
5G permetrà una important 
dinamització econòmica i fo-
ment de la innovació al terri-
tori, millorant així la compe-
titivitat de les empreses. Això 
serà possible gràcies a la rea-
lització de projectes pilot que 
ajudaran a empreses i agents a 
transformar la seva gestió per 
ser més eficients transformant 
el seu model de negoci i creant 
sinèrgies amb altres actors de 
l’ecosistema.
L’Àrea 5G s’espera que sigui una 
eina clau per al desenvolupa-
ment de diferents indústries i 
serveis d’especial importància 
al territori. En el cas de l’aten-
ció sociosanitària, ja existeixen 
diferents projectes que poden 
veure’s impulsats per l’arriba-
da de la 5G. Destaca el 4D 
Health, a Igualada, que pot 
convertir-se en el punt de re-
ferencia de Catalunya en ma-
tèria de 5G aplicada. 

to Industry, una revista ameri-
cana especialitzada en soluci-
ons per orientar els objectius 
i millorar les organitzacions 
de les empreses, va guardonar 
a Intarex, empresa anoienca 
dirigida per Blai Paco, com 
“una de les 10 empreses líders 
del 2020”, per la seva capacitat 
de treballar conjuntament, de 
manera que el seu èxit sigui 
també el del seus clients. In-
tarex comparteix amb ells ob-
jectius i capacitats per integrar 
solucions desenvolupades per 

tercers. L’objectiu d’Intarex és 
la satisfacció del client oferint-
li les millors solucions tecno-
lògiques i productes que l’aju-
din a millorar el ROI i assolir 
cotes més altes.
Intarex va ser fundada el 
1994 i treballa amb més de 
200 clients distribuïts ar-
reu del món. Nascuda en 
un clúster tèxtil i adober a 
la ciutat d’Igualada, sempre 
ha estat una empresa espe-
cialitzada en el sector de la 
Moda, Calçat i Adoberies i 

Intarex, guardonada per una revista americana

ara també en el sector òptic. 
Blai Paco va ser president de 
la UEA fins el 2018.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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L a candidata de Junts 
per Catalunya a les 
eleccions a la presidèn-

cia de la Generalitat el proper 
14 de febrer, Laura Borràs, va 
ser dijous al vespre a Igualada 
tot visitant el nou local de la 
formació política al carrer de 
Santa Maria. Borràs va depar-
tir amb els militants locals, i 
deia que “tenim un repte molt 
important, que és guanyar les 
eleccions del 14 de febrer. Soc 
de les que penso que s’ha de 
poder materialitzar el que ja 
a les urnes vam expressar, que 
volem ser un estat indepen-
dent amb forma de república. 
Nosaltres som perseverants, 
som els de la unitat i volem 
que les victòries no siguin de 
partit, sinó de país. Aquesta 
del 14 de febrer ha de ser una 
victòria de país, per poder 
continuar mantenint la possi-

Laura Borràs (JuntsxCatalunya) diu que “a l’Anoia jugo a casa”

Marc Castells (Pdecat): “Més alcaldes i menys tuitaires al Parlament”

JP / LA VEU 

L ’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, ha 
anunciat aquesta set-

mana que figurarà en un “lloc 
destacat” de la candidatura 
del PDeCAT per Barcelona 
en les properes eleccions del 
14 de febrer, que encapçalarà 
la també igualadina Àngels 
Chacón. Dilluns va fer la seva 
presentació en un acte a la seu 
del Partit Demòcrata a Igua-
lada, acompanyat de Jaume 
Casanyes, cap del partit a la 
Vegueria Penedès.
Castells afirmava que “l’Àngels 
em va demanar de ser al seu 
costat i així ho faré, sé que són 
moments molt complexos i a 

bilitat d’assolir la independèn-
cia”.
Per a la candidata “ara tenim 
davant una pandèmia a la qual 
cal fer front amb mesures de 
salut, socials i econòmiques. 
M’he fet un fart de demanar a 
Madrid mesures que el govern 

espanyol no pren, i el govern 
de la Generalitat ho voldria 
fer però no té prou recursos. 
El primer impost que volem 
deixar de pagar és l’impost a 
l’estat espanyol, d’entre 16 i 20 
mil milions d’euros cada any”. 
Borràs, que té des de fa una 

vintena llarga d’anys relació 
amb la ciutat d’Igualada de 
manera gairebé permanent, 
casada amb el metge igualadí 
Xavier Botet, alhora president 
de Creu Roja Anoia, afirma-
va que “espero que entre tots 
siguem capaços de donar un 

missatge positiu, d’il·lusió i de 
poder fer història junts, amb 
els presidents Puigdemont i 
Torra, i els nostres companys 
a la presó i a l’exili. Aquí a 
l’Anoia sabeu que jo jugo a 
casa, i espero que entre tots 
ho aconseguirem”.

la Conca d’Òdena ho hem po-
gut veure molt de prop, però 
volem fer un projecte de futur 
i guanyador, amb la voluntat 
de ser decisius i de tenir la for-
ça suficient com per condicio-
nar les polítiques que el nostre 
país necessita”. L’alcalde afegia 
que “des de la meva condició 
d’alcalde he viscut una situ-
ació molt complexa, i crec 
que puc aportar a la política 
del Parlament moltes coses. 
Aquesta passada legislatura 
al Parlament de Catalunya va 
ser una de les que ha tingut 
menys alcaldes, i jo crec que 
això s’ha notat. És important 
tornar el prestigi de la política 
a un Parlament on hi hagi més 
alcaldes i menys tuitaires”. 

Marc Castells va manifestar 
que, de resultar escollit dipu-
tat, compaginarà aquest càr-
rec a la cambra catalana amb 
el d’Alcalde. “També ho va 
fer Carles Puigdemont quan 
ho era de Girona”, va dir. “És 
important també que les alcal-
dies estiguin a prop del Parla-
ment i del govern. Tinc molt 
clar el que em va dir Artur 
Mas fa deu anys: Marc, primer 
Igualada i després Catalunya, 
però més important és posar 
primer els interessos de la teva 
ciutat i del teu país abans que 
els del teu partit”.
Castells i Cassanyes van expli-
car que, fruit de la negociació 
del PDeCAT amb el PSOE i 
Podemos que va comportar 

el seu suport al pressupost 
del govern espanyol, s’han 
aconseguit, com ja va explicar 
La Veu, un total de 200.000€ 
per al 4D Health d’Igualada. 

“M’agradaria saber què han 
aconseguit els partits del 
PSOE o d’ERC per a la nos-
tra comarca”, va preguntar-se 
Marc Castells. 
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El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
considera urgent que 

el govern de Junts per Iguala-
da obri els lavabos públics de 
la ciutat com els que hi ha al 
passeig Verdaguer, al parc del 
Garcia Fossas, al parc de Vall-
bona i en altres zones. 
La formació d’esquerres i pro-
gressista ja fa tres setmanes 
que ho va demanar al govern, 
a la Comissió Informativa 
d’espai públic, però aquest no 
ha actuat.
El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ex-
plica que “els lavabos públics 
són un servei indispensable 
per la gent gran i aquelles 
persones que, per qüestions 
de salut o malaltia, necessi-
ten poder tenir un servei com 
aquest. Demanem al govern 
de Marc Castells que sigui 

Som-hi demana que s’obrin els 
lavabos públics de la ciutat

Alba Vergés ocuparà la 
6a posició a la llista de 
Pere Aragonès (ERC)
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls tres candidats d’ERC 
Anoia al Parlament de 
Catalunya, la Conselle-

ra igualadina Alba Vergés, l’al-
calde de Sant Martí de Tous i 
president comarcal, David Al-
quézar, i l’alcaldessa del Bruc, 
Bàrbara Ortuño, han posat en 
valor la feina feta al territori i 
s’han reivindicat com “el partit 
que serà més útil per l’Anoia al 
Parlament i al Govern”.
Després de l’elecció d’ERC 
Anoia dels candidats que ani-
ran a llista d’ERC a les pro-
peres eleccions al Parlament 
de Catalunya, la Consellera 
igualadina Alba Vergés a la 6a 
posició, l’alcalde de Sant Mar-
tí de Tous i president comar-
cal, David Alquézar, a la 25na 
posició i l’alcaldessa del Bruc, 
Bàrbara Ortuño, a la 71na po-
sició, els republicans han fet 
una roda de premsa per ex-
plicar les principals propostes 
que defensaran al Parlament i 
al Govern per la comarca.
En aquest sentit, Alba Vergés, 
ha explicat que “és indispen-
sable reforçar l’estat del ben-
estar per tal que ningú quedi 
enrere” i ha posat en valor 
“el sistema sanitari català, el 
sistema educatiu i el sistema 
de benestar social”. Vergés 
ha recordat que “l’aposta del 
Govern català pel territori 
ha estat important, com per 
exemple en l’àmbit sanitari on 
s’ha reforçat l’atenció primària 
i s’han fet inversions per mi-
llorar el servei a la comarca” 
així com també ha explicat 
que “en l’àmbit educatiu s’han 
fet 3 institut-escola a l’Anoia 
(Òdena, Hostalets de Pierola i 
Piera), un nou institut a Igua-
lada o la conversió de l’escola 

REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres a la tarda 
es va dur a terme 
a l’Anoia l’acte de 

presentació del llibre d’Ori-
ol Junqueras i Marta Rovira, 
“Tornarem a vèncer”, amb 
el President del Parlament, 
Roger Torrent, i la Conselle-
ra igualadina de Salut, Alba 
Vergés. 
L’acte va comptar amb la 
participació de més d’un 
centenar de persones i tant 
Torrent com Vergés van des-
granar el full de ruta mar-
cat des d’ERC per assolir 
la independència així com 
per construir un país “just i 
equitatiu”. En aquest sentit la 
Consellera Vergés ha assegu-
rat que “cal la independència 
per poder comptar amb tots 
els recursos d’un estat, amb 
tots els nostres recursos per 
poder afrontar els reptes i 
necessitats que té el país”.  
En aquest sentit Vergés ha 
explicat que “l’estat espanyol 
no ha pres cap mesura que 
ofereixi ajudes a la gent. S’ha 
rentat les mans i nosaltres 
hem hagut d’entomar la res-
ponsabilitat i amb els recur-
sos i competències limitades”. 
En referència a la comarca, la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC i el Jovent Republi-
cà inicien la campanya 
“Regala Igualada! Per 

festes, comerç local!” on ani-
men a tothom a donar suport 
als comerços de la ciutat en un 
context “molt difícil pels co-
merciants” i demanen als veïns 
que “comprin als comerços lo-
cals, aquest any més que mai” 
ja que aquesta és “la millor ma-

Ateneu”. La Consellera també 
ha explicat que “el Departa-
ment d’Afers Socials, Treball 
i Famílies va anunciar recent-
ment que posava a disposició 
dels municipis de la Conca 
d’Òdena 1 milió d’euros desti-
nat a la reactivació econòmica 
i la dinamització del territori”.
Per la seva part el candidat i 
alcalde de Sant Marti de Tous, 
David Alquézar, ha posat en 
valor la necessitat de fer un 
impuls i una aposta a nivell 
d’infraestructures com el tren, 
l’eix ferroviari transversal, 
conegut com a tren gran, l’au-
tovia A2, les carreteres B-224, 
C15 i la necessitat de fer un 
planejament per impulsar l’ae-
ròdrom d’Òdena.
En la intervenció de l’alcaldes-
sa del Bruc, Bàrbara Ortuño, 
ha desgranat per què Esquer-
ra Republicana és i serà útil 
per el món municipalista amb 
la convicció de que el treball 
conjunt de la força política 
que actualment te el ERC a 
la comarca ajudarà a dotar de 
més recursos i competències 
als ajuntament, destacant la 
importància de l’agenda de 
objectius de desenvolupament 
sostenible, coneguda com 
agenda 2030, ha recordat que 
durant el mandat anterior la 
ERC Anoia va implantar amb 
èxit el servei porta a porta en 
molts municipis.
Finalment els republicans han 
posat en valor “les 16 alcaldies 
on governa ERC” sent el partit 
“més votat a la comarca, amb 
més regidors i regidores i al-
caldies” i asseguren que “a la 
comarca hem demostrat que 
treballem a peu de carrer sent 
útils a la gent, als veïns i veï-
nes, i al Parlament i al Govern 
també volem seguir-ho fent”. 

sensible a aquesta necessitat 
i reobri els lavabos públics de 
la ciutat, que per això hi són”. 
Cuadras lamenta que “ens 
trobem en la mateixa situació 
que amb les dutxes públiques 
per a persones vulnerables 
que el govern va tancar i no 
va obrir fins que nosaltres no 
ho vam denunciar pública-
ment”.
Igualada Som-hi (PSC - Co-

muns - Igualada Oberta) re-
corda que “la situació de pan-
dèmia no pot ser una excusa 
per tancar serveis, al contrari: 
tots els serveis públics han de 
funcionar més que mai i amb 
les mesures de neteja i segu-
retat pertinents. Els lavabos 
públics són indispensables 
per diversos col·lectius que 
són els que ens han fet arribar 
aquesta demanda”.

Un centenar de persones en la 
presentació virtual del llibre 
Tornarem a vèncer

Consellera de Salut ha explica 
que “Som una comarca que 
hem anat acumulant crisis. 
Hem de tenir una visió trans-
formadora ja que si només 
intentem recuperar el que te-
níem serà molt més difícil. El 
caràcter d’innovació i d’em-
prenedoria a l’Anoia sempre 
hi ha sigut, i cal que ho apro-
fitem per transformar”.
El President del Parlament, 
Roger Torrent, ha explicat 
també que “ERC ha fet un 
procés de reflexió interna per 
tal de teixir una estratègia per 
aconseguir l’alliberament del 
país. Hem hagut de conviure 
amb la repressió i ha estat do-
lorós, però calia fer un esforç 
per veure on érem, cap on 

hem d’anar i tot el que hem 
après. Aquest llibre és un 
manual per guanyar, no per 
fer grans eslògans i discur-
sos abrandats, sinó per gua-
nyar la República” i en aquest 
sentit Torrent demana “cons-
truir” entre “totes les forces 
independentistes una estra-
tègia conjunta” ja que “el que 
nosaltres volem és guanyar. 
No ens interessa l’etiqueta de 
qui es diu que és més inde-
pendentista sinó qui fa més 
per avançar cap a la indepen-
dència, això ens preocupa”.
L’acte va cloure amb diver-
ses preguntes dels assistents 
que van poder compartir 
reflexions i inquietuds amb 
Vergés i Torrent.

Campanya de Nadal 
“Regala Igualada” d’ERC

nera de recuperar l’economia 
local i dinamitzar la ciutat”. El 
regidor Enric Conill, assegura 
que “després de tot el que hem 
viscut i de l’esforç que han fet els 
i les comerciants, toca ser al seu 
costat i ajudar-los consumint 
als comerços de proximitat, de 
barri”.
La campanya constarà de diver-
ses activitats alhora que també 
apel·len a un consum responsa-
ble, sostenible i proper. 



  IGUALADA  | 21Divendres, 18 de desembre de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb el lema  “ la teva 
llum és la seva espe·
rança” Mans Unides 

un any més us convida a col·
laborar amb la nostra entitat,  
i us emplaça  a ser solidaris 
aquest Nadal.  Tindrem una 
parada  de venda de Llantions 
Solidaris   a la Fira de Nadal 

REDACCIÓ / LA VEU 

Des de l’Associació 
Cultural les Comes 
s’ha tirat endavant un 

projecte amb el nom Ajuda’ns 
a ajudar. Es tracta d’un recap·
te d’aliments i de productes 
d’higiene que compta amb 
la col·laboració de Creu Roja 
Anoia. Tot allò que s’aconse·
gueixi recollir anirà directa·
ment al Banc de Queviures 
d’Igualada.
El recapte es farà avui diven·
dres 18 i demà 19 de desembre, 
en dos horaris: matí de 10 a 1 h 
i tarda de 5 a 9 h.
Es podran fer les donacions a 
la seu de l’Associació Cultural 
les Comes, a l’avinguda dels 
Països Catalans, 57 d’Igualada 
(just darrere del Carrefour de 
les Comes). 
Cal portar productes alimenta·
ris de llarga durada (pasta, ar·

Recapte solidari d’aliments avui i 
demà a Igualada

ròs, llaunes, sal, llegum, sucre, 
farina, oli...) i sobretot produc·
tes d’higiene (sabó corporal i 
també per a la roba i la llar) ja 
que sovint s’oblida que també 
són de primera necessitat.
Per a fer les donacions s’ha de 
seguir un protocol concret: cal 
venir amb mascareta i portar 
la donació en bosses. Si hi ha 
cua, és important mantenir la 
distància de seguretat amb la 
resta de la gent. En tot moment 
hi haurà voluntaris que ajuda·

ran a respectar les normes del 
Procicat.
Per últim, és important fer·se 
seguidor del compte d’Insta·
gram @ajudans_a_ajudar per a 
estar informats de les novetats 
de darrera hora que puguin 
afectar aquesta activitat solidà·
ria i per a fer·la arribar a més 
gent. 
Els organitzadors demanen “la 
vostra implicació. Entre tots 
podem atenuar el patiment de 
moltes famílies”.

d’Igualada, concretament els 
dies 19  i 20 de desembre  a 
la Pl. Pius XII de 10 a 13:30  i 
de  17:30 a 21:00h.   Esperem 
que la llum del Nadal arribi  
a totes les persones més ne·
cessitades. Tots els donatius 
els destinarem a finançar el 
projecte que aquest any se’ns 
ha encomanat  des de la De·
legació de Vic  que és   aju·

dar en l’educació dels infants 
especialment les nenes de la 
zona tribal de l’Estat de Mad·
hya Pradesh (India) amb la 
construcció d’un edifici afegit 
al que ja tenen. 
Si no podeu arribar·vos a la 
nostra  parada  podeu fer una 
donatiu al nostre compte cor·
rent  BBVA:
 0182·6035·47·0201562334 

Tornen els llantions solidaris de Mans Unides

Joiera
Gemmòloga
Taller propi

Especialistes
en diamants

Plaça
Ajuntament 12

Igualada

T 93 805 05 63
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El conseller comarcal de Turisme, Dani Gutiérrez. / CCA

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona analitza els resul-
tats per comarques del 

Monitor de reputació turística 
online de la Regió de Barcelo-
na 2020, amb l’objectiu d’ava-
luar quina reputació tenen les 
destinacions de la Regió de 
Barcelona a les principals xar-
xes socials i portals turístics 
online. 
S’han recollit dades de més 
d’un milió d’opinions compar-
tides pels propis usuaris dins 
de plataformes online de mà-
xima rellevància turística, per 
tal de conèixer en profunditat 
l’experiència dels visitants en 
tres sectors turístics: Allotja-
ments, Restaurants i Atractius 
Turístics.
La valoració de l’Índex de 
Reputació Online (iRON) de 
l’Anoia al 2019 ha estat d’un 
8,26 –0,02 punts percentuals 
per sobre de la mitjana de la 
Regió de Barcelona– basat en 
un total de 14.876 opinions 
online rebudes. Els atractius 
turístics de l’Anoia és el que 
més valoren els visitants, amb 
una nota mitjana de 8,90; en 
segon lloc estan els allotja-
ments amb un 8,23 i, per úl-
tim, els restaurants amb un 
7,90.
El volum d’opinions registra-
des sobre l’Anoia ha crescut 
els últims anys, amb una pu-
jada destacada d’un 37% en el 
cas dels atractius entre 2018 i 
2019. La valoració iRON s’ha 

El monitor de reputació turística 
online posa una nota a l’Anoia de 8,2

La UEA organitza avui 
un seminari sobre fons 
europeus de recuperació

REDACCIÓ / LA VEU 

El Pla Europeu de Re-
cuperació -a través del 
programa Next Gene-

ration EU- preveu donar su-
port als països més afectats 
per la pandèmia i potenciar 
una recuperació que ha de 
ser més verda, més digital i 
més resilient. Les empreses 
de l’Anoia ja han demostrat 
el seu interès al respecte, i per 
tal de fer-hi front i resoldre 
els dubtes i inquietuds que 
genera aquest pla i que han 
fet arribar a l’entitat, la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA) 
impulsa una nova píndola in-
formativa que s’emmarca dins 
el cicle dels Webinars UEA.
Sota el títol “Els Fons Euro-
peus de Recuperació i Resi-
liència”, la UEA organitza per 
aquest divendres dia 18 de 
desembre, un webinar que 
centrarà, per una banda, la 
gran oportunitat que suposa 
aquest Pla Europeu de Re-
cuperació, especialment per 
als territoris afectats per la 
pandèmia mundial del coro-
navirus; i per l’altra, en saber 
el context i l’estat d’aquest pla. 
A més, aquesta sessió també 
té per objectiu resoldre algu-
nes de les qüestions plante-
jades per les empreses com 
per exemple, com hi podran 
accedir les pimes, quins se-
ran els requisits per a dema-
nar-los, quin organisme ho 
gestionarà, entre altres. 
Conscients de la transcen-
dència i la  missió de la patro-
nal anoienca d’acompanyar 
i ajudar a les empreses del 
territori, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia reivindica la 
importància dels Fons Euro-
peus de Recuperació i Resili-
ència, sobretot, pel seu paper 
clau en la recuperació del 
territori davant la complexi-
tat i la incertesa empresarial 
i econòmica generada per la 
Covid-19 i que permetrà, en 
aquest sentit, transformar els 
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L ’Associació veïnal de 
Sant Jaume Sesolive-
res ha decidit col·labo-

rar mb la Marató de TV3 per 
ajudar a fer pujar el marcador 
per avançar amb projectes 
de sensibilització i recerca i 
aprofundir en el coneixement, 
diagnòstic i tractament de la 
Covid-19.
És per això que el passat diu-

mantingut bastant estable en 
els tres subsectors, destacant 
el lleuger creixement de la 
valoració dels allotjaments 
de la comarca. Igualada és 
el municipi amb un major 
nombre d’opinions rebudes 
–7.049, el 47,4% sobre el total 
de l’Anoia–, amb una valora-
ció iRON de 8,21 i amb una 
notable majoria sobre restau-
rants (62,1%). El segueixen 
els municipis de Masquefa i 
Capellades, amb molts menys 
comentaris però amb una va-
loració iRON una mica més 
alta. Destaquen les valora-
cions de Vallbona d’Anoia 
(iRON 9,80) i Rubió (iRON 
9,44), encara que amb un 
volum d’opinions molt infe-
rior –7 en el cas de Vallbona 
d’Anoia i 243 en el de Rubió–.
El mercat rus –amb molt po-
ques opinions– és el que emet 
les valoracions més altes d’en-
tre tots els mercats analitzats, 
mentre que els espanyols fan 

les valoracions més baixes. 
En el cas de l’allotjament de 
l’Anoia, la valoració més alta 
la marca el mercat neerlan-
dès. I pel que fa als atractius, 
la valoració més baixa la fa el 
mercat italià.
El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Dani Gutiérrez, valora 
aquests resultats com “molt 
positius, ja que indiquen 
d’una manera molt clara, 
que la comarca i els agents 
turístics oferim experiències 
de qualitat molt ben valora-
des pels nostres visitants. Pel 
2021 l’estratègia d’Anoia Tu-
risme i el Consell Comarcal 
de l’Anoia passa per seguir 
aprofundint en els valors que 
aporten qualitat i reputació a 
la comarca, apostant pel tu-
risme sostenible i slow i po-
sant el focus en la proximi-
tat, l’autenticitat, la seguretat 
i l’autonomia que ofereix el 
nostre territori”.

territoris i les seves empreses, 
i alhora, generar llocs de tre-
ball. 

Experts en l’àmbit internacio-
nal seran els ponents 
Aquesta sessió comptarà amb 
la ponència d’experts en l’àm-
bit internacional: per una ban-
da, Kilian García, director del 
Departament Internacional; 
Montse Casas i Ferran Rodero, 
d’ACCIÓ, Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa i Mi-
quel Puig, del Comitè Assessor 
Catalunya-Next Generation 
EU.
L’acte es realitzarà avui diven-
dres, a través de la plataforma 
virtual Zoom, de 09.30h a 11h 
i cal inscripció prèvia.  Les em-
preses es poden inscriure en 
un formulari online, on poden 
anotar les seves preguntes. Les 
més rellevants es plantejaran 
als ponents durant la jornada. 
També es recolliran preguntes 
en directe que es formularan al 
ponents.

Pla Europeu de Recuperació 
El Pla Europeu de Recupera-
ció té la finalitat de finançar 
iniciatives de múltiples sectors 
que estiguin destinades a im-
pulsar la transformació digi-
tal, la competitivitat industrial 
i la sostenibilitat.  Per tant, es 
potenciaran les indústries que 
impulsin el sector digital, la 
sostenibilitat i medi ambient, i 
que fomentin la cohesió social 
i territorial, generació d’ocupa-
ció o la igualtat de gènere.
Es tracta d’un programa que 
tindrà un pressupost de 750.000 
milions d’euros, aprovat la set-
mana passada per la Comissió 
Europea i que inclourà fins a 
390.000 milions en transferèn-
cies directes i 360.000 milions 
en préstecs. A més, també s’ha 
d’afegir el pressupost de la UE 
(Multiannual Financial Fra-
mework) de 1.074 bilions per 
als pròxims set anys, suposant 
en total, un paquet sense prece-
dents d’1,8 bilions d’euros. 

Nadales a Sesoliveres per a la Marató de TV3
menge 13 de desembre, coin-
cidint amb la diada de santa 
Llúcia, es va dur a terme una 
cantada de Nadales pels carrers 
del barri i del Pla de la Roxel·la. 
Cinc integrants del Cor Om-
nes d’Igualada van passar pel 
davant de les cases per desitjar 
un Bon Nadal a tots els veïns, 
els quals van fer aportacions 
voluntàries, destinades ínte-
grament (404€) al pot de La 
Marató.

També es va oferir una Nada-
la a recés de l’ermita de sant 
Jaume a la resta d’associacions 
veïnals. Hi van assistir repre-
sentants del Poble Sec, barri 
Montserrat, Pla de la Mas-
sa, Fàtima i Xauxa. També va 
acompanyar Mn. Eduard Flo-
res, rector del barri. 
Per gentilesa de la cafeteria “El 
Saüc” de la Rambla es va oferir 
un berenar. L’entitat agraeix la 
professionalitat d’El Saüc.
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A quest desembre el 
pati del Museu de la 
Pell i l’Adoberia Bella 

acolliran la 4a edició del Na-
dal Marked. El mercat de dis-
seny organitzat per l’Associa-
ció Disseny Marked reuneix 
cada Nadal una mostra de 
dissenyadors i artesans amb 
l’objectiu de promoure la crea-
ció i el talent local, i oferir una 
selecció de regals de disseny 
per aquestes festes.
Malgrat haver estat un any 
difícil, i davant la perspectiva 
d’unes celebracions nadalen-
ques singulars, els organitza-
dors reafirmen la seva aposta 
pels projectes locals, amb op-
timisme i mantenint l’esperit 
de les festes, celebrant i com-
partint.  Entre els expositors hi 
haurà creadors i marques que 
aposten pel disseny i la quali-
tat.
En aquesta edició s’hi po-
dran trobar els complements 
amb pell de Mireia Munta-
das, guardonada als Premis 

Torna el Nadal Marked, el mercat 
del disseny, al pati del Museu

Somiatruites rep l’estrella 
verda de Michelin
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E l restaurant i hotel 
Somiatruites rep l’Es-
trella Verda Michelin, 

un distintiu que la prestigio-
sa guia ha atorgat per primer 
cop en la seva edició del 2021 
per tal de reconèixer els res-
taurants i xefs particularment 
compromesos amb la defensa 
del medi ambient. El guardó, 
expliquen, busca premiar l’es-
forç d’aquests establiments, 
independentment del nombre 
d’estrelles que tinguin, i fer-se 
ressò de les millors pràctiques 
gastronòmiques en l’àmbit de 
la sostenibilitat.
Aquesta setmana va tenir lloc 
la gala de presentació de la 
Guia Michelin Espanya i Por-

Nacionals d’Artesania 2019; i 
d’Elizari Bags. També hi haurà 
la joieria tèxtil d’Akita, els pro-
ductes d’oficina de Contrast 
Disseny, el mobiliari indus-
trial de Jordi Secanell Design 
Works, el disseny minimalista 
de Mure i el nou projecte de-
coratiu Terrazzzo Lab, de Cal 
Piqué Studio.
Un any més, el Nadal Marked 
col·labora amb l’Escola Muni-

cipal d’Art i Disseny La Gas-
par, amb la venda de produc-
tes d’artesania en pell creats 
pels alumnes d’artesania en 
pell, i amb un taller per crear 
complements en pell.
Amb el canvi de localització, 
el mercat inicia una nova eta-
pa, amb nous continguts d’oci 
i cultura. Junt amb el mercat 
de disseny, al Pati del Museu 
hi haurà també cervesa ar-
tesana Rec Brew i música en 
directe a càrrec d’en Milton 
Salazar, el
diumenge a les 12:30h.
El Nadal Marked se celebrarà 
durant els dies 19 i 20 de de-
sembre, i estarà obert de 10h 
a 21h. Els espais i les activi-
tats s’adaptaran a les mesures 
i protocols de seguretat.
L’Associació Disseny Marked 
va nèixer el 2016 per pro-
moure el disseny i l’artesania 
de qualitat a Igualada. L’enti-
tat agrupa creadors professi-
onals i treballa per a la pro-
moció econòmica del disseny 
i l’artesania a la ciutat.

tugal 2021, on es van revelar 
els establiments premiats amb 
aquesta distinció. El Somia-
truites forma part dels sis res-
taurants catalans reconeguts 
amb l’Estrella Verda, al costat 
de projectes de la talla de Les 
Cols (Olot), Cocina Herma-
nos Torres (Barcelona), Lluer-
na (Santa Coloma de Grama-
net), Casa Albets (Lladurs) i 
L’Antic Molí (Ulldecona). En 
total, s’han atorgat 21 Estrelles 
Verdes a Espanya i Portugal.
Els germans Xavier i David 
Andrés, al capdavant del res-
taurant i hotel Somiatruites, 
es mostres molt il·lusionats i 
satisfets amb aquesta distinció 
que reconeix la sostenibilitat, 
un dels pilars del seu projecte 
culinari i arquitectònic.
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Un 18% de les perso-
nes  amb faringitis van 

rebre un tractament 
antibiòtic per combatre 
la malaltia, que en la 

majoria d’ocasions
 és vírica

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres 2 de 
desembre finalitzava 
l’última edició de l’any 

del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana que orga-
nitza el Servei d’Atenció a les 
Migracions de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquesta activitat 
formativa és cofinançada pel 
Fons Social Europeu i s’em-
marca en la Llei d’Acollida de 
les Persones Immigrades i de 
les Retornades a Catalunya i 
el Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, que regula el Ser-
vei de Primera Acollida.
Durant el mes de novembre 
s’han dut a terme dos cur-
sos en línia, que han cons-
tat de nou sessions cada un. 
Els alumnes s’han apropat a 
la geografia, la història i la 
cultura catalana, així com a 
la gastronomia, els costums, 
les festes locals i el funciona-

Acaba un altre curs a Igualada de 
coneixement de la societat catalana

Atenció Primària 
promou el bon ús dels 
antibiòtics
REDACCIÓ / LA VEU 

Els professionals de l’aten-
ció primària de l’Insti-
tut Català de la Salut a 

la Catalunya Central apliquen 
tests de diagnòstic ràpid (TDR) 
per determinar si l’origen de les 
faringitis és víric o bacterià. La 
prova permet aplicar el trac-
tament antibiòtic només en 
aquells casos en què la malaltia 
té un origen bacterià i és estric-
tament necessari per combatre 
la infecció. L’objectiu és evitar 
l’ús innecessari dels antibiòtics. 
Durant els darrers anys la pro-
liferació de bacteris que no res-
ponen als antibiòtics s’ha con-
vertit en una seriosa amenaça 
per a la salut pública. El mal 
ús d’aquests medicaments fa 
que perdin eficàcia per tractar 
malalties que fins ara es podien 
guarir fàcilment.

Les dades al territori
La major part de les faringitis 
són víriques i es resolen espon-
tàniament sense tractament 
antibiòtic i adoptant mesures 
simptomàtiques contra el mal 
de coll i la febre. Des de gener 
fins a mitjan novembre un to-
tal de 5.335 persones han con-
sultat els CAP del territori per 
un procés de faringitis (1.510 a 
l’Anoia, 2.203 al Bages, Bergue-
dà i Moianès i 1.623 a Osona). 
La xifra representa una inci-
dència global de l’1,4% de la 
població atesa. Algunes perso-
nes usuàries han consultat més 
d’una vegada pel mateix mo-
tiu durant el mateix període, 
fet que comporta que s’hagin 
diagnosticat 5.465 processos 
de faringitis. Els resultats dels 
tests de diagnòstic ràpid fets 
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L a comissió de control 
parlamentari de la  Cor-
poració Catalana de 

Mitjans Audiovisuals ha apro-
vat una resolució en què s’insta 
el Govern a proposar la creació 
d’una delegació de  TV3 i Ca-
talunya Ràdio a la vegueria del 
Penedès “per tal que en faciliti 
la seva visualització als mit-
jans públics catalans i es pugui 
cobrir l’actualitat informativa 
d’aquest territori en les millors 
condicions”.
La resolució ha estat presen-

ment dels serveis públics. La 
Policia Local i el Centre d’in-
formació per a treballadors 
estrangers (CITE) també han 
participat en les classes.
Entre els dos cursos hi han 
participat 41 alumnes d’11 
nacionalitats diferents (Mar-
roc, Colòmbia, Veneçuela, 
Perú, Hondures, Ucraïna, 
Argentina, Uruguai, Itàlia, 
República Dominicana i Su-
ècia). Tot i no haver estat 
un curs presencial, els grups 
s’han adaptat molt bé, han 

estat força participatius i els 
participants valoren l’experi-
ència com molt enriquidora.
Aquest dijous 10 de desem-
bre s’inicia un curs de Co-
neixements laborals, amb 
l’objectiu que els alumnes 
assoleixin uns coneixements 
bàsics per a fer possible la 
plena efectivitat dels seus 
drets i deures laborals, tant 
per a l’accés al món laboral 
com per al desenvolupament 
del lloc de treball i la carrera 
professional.

aquest 2020 des de l’ICS a la 
Catalunya Central han permès 
tractar amb antibiòtics un 18% 
de les persones amb faringitis.

El tractament
En un 61% dels casos, s’ha in-
dicat l’antibiòtic amoxicil·lina 
(una penicil·lina) que és l’ade-
quat en aquestes infeccions. La 
resta de tractaments s’han fet 
amb altres grups d’antibiòtics 
que o bé estarien justificats en 
pacients amb al·lèrgia a la pe-
nicil·lina, o bé no serien la pri-
mera opció entre tots els anti-
biòtics disponibles (ja que són 
més susceptibles a l’aparició 
de resistències bacterianes). El 
TDR consisteix a recollir una 
mostra fregant amb un escovi-
lló les dues amígdales i la pa-
ret posterior de la faringe. La 
farmacèutica o el farmacèutic 
d’atenció primària és el profes-
sional integrat a l’equip d’aten-
ció primària que és expert 
en la utilització dels medica-
ments i promou activament 
l’ús adequat dels antibiòtics. 
Aquestes dades de seguiment 
són fruit del disseny d’un qua-
dern de comandament, que 
permet aquests professionals 
monitorar de forma mensual 
la qualitat de l’abordatge de les 
faringitis i, en conseqüència, 
promoure accions de millo-
ra per adequar el tractament 
antibiòtic. 

El Parlament demana que TV3 i 
Catràdio obrin delegació al Penedès

tada per ERC i ha rebut el vot 
favorable de Junts per Catalu-
nya, PSC, Catalunya en Comú 
Podem i CUP. Per la seva part, 
Ciutadans hi ha votat en con-
tra, mentre que el PP no ha 
participat en la sessió.
En l’exposició de motius, ERC 
assenyalava que les quatre co-
marques que composen la 
vegueria (Alt i Baix Penedès, 
Garraf i gran part de l’Anoia) 
pateixen una “infradotació” 
dels mitjans públics, tot recla-
mant que es cobreixi la realitat 
d’aquest territori “més a fons”.
Actualment, el Penedès queda 

dins de tres àmbits informatius: 
Barcelona, Tarragona i Catalu-
nya Central. “Això provoca que 
no s’entengui la vegueria com a 
territori conjunt i es converteix 
en l’últim punt on es destinen 
els recursos i l’atenció mediàti-
ca.” En l’argumentari també es 
recorda que, el passat juliol, el 
Govern va anunciar l’inici del 
desplegament de la vegueria 
del Penedès (aprovada el 2017) 
i de les delegacions territorials 
dels diferents departaments. 
“Cal reforçar aquest desplega-
ment dotant d’un univers co-
municatiu conjunt”, conclou.  

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



COMARCA  |  25Divendres, 18 de desembre de 2020

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

JORBA / LA VEU 

A Jorba ha nascut una 
nova plataforma ciu-
tadana, Jorba Refle-

xiona, que fa seves les inqui-
etuds i la preocupació que 
molts jorbencs tenen sobre el 
model de desenvolupament 
econòmic que planteja el Pla 
Director Urbanístic de l’acti-
vitat econòmica de la Conca 
d’Òdena en el qual el muni-
cipi resulta inclòs en la cre-
ació del macropolígon que 
planteja, concretament al 
Parc Tecnològic i Empresari-
al d’Igualada i Jorba, ubicat a 
tocar dels termes municipals 
d’Igualada i d’Òdena.
“Fa uns quants mesos que 
sentim parlar de plans i de 

polígons a la comarca i sovint 
hi apareix el nom de Jorba. 
Alguns veïns ens preguntem 
què vol dir això, què signifi-
ca per al poble, quin projec-
te té el nostre ajuntament i, 
sobretot, per què no ens ha 
convocat per explicar-ho. Si 
s’arribés a construir un po-
lígon, seria un canvi molt 
important per al poble i no 
voldríem que això es produís 
sense que se’ns informés pri-
mer i se’ns preguntés l’opinió 
després. 
El passat mes de juny es va 
presentar el Document inici-
al estratègic del Pla Director 
Urbanístic de l’activitat eco-
nòmica de la Conca d’Òdena 
on s’estudien quatre sectors 
de la conca per a ubicar-hi 

Neix a Jorba una plataforma ciutadana que qüestiona 
el model de desenvolupament industrial
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E l Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 
(PUOSC) ha atorgat 

a l’Ajuntament de Jorba ajuts 
per valor de 350.000 euros 
durant el període que va del 
2020 al 2024, la major part 
dels quals aniran destinats 
a millorar les xarxes de ser-
veis bàsics del municipi. El 
gruix de l’import, 244.543,90 
euros, permetrà millorar la 
xarxa d’abastament d’aigua a 
Sant Genís, amb un pressu-

post de 183.382,76 euros, i 
millorar la xarxa d’enllume-
nat, amb un pressupost de 
74.022,40 euros. Les actuaci-
ons corresponents a aquesta 
subvenció  s’hauran d’exe-
cutar el primer trimestre del 
2021.
D’altra banda, el PUOSC ha 
concedit a Jorba un ajut de 
35.288,60 euros per a l’any 
2023 per a l’adequació de la 
zona d’aparcament del parc 
dels Països Catalans, a l’antic 
barranc de l’Hospital, amb 
un pressupost de 37.145,89 

euros.
El pla únic d’obres i serveis 
català també permetrà mi-
llorar l’edifici de serveis ge-
nerals de l’Ajuntament amb 
una subvenció de 70.387,29 
€ per a l’any 2024. S’utilit-
zarà per a l’adequació de la 
sala d’arxiu municipal (amb 
un pressupost de 28.219,26 
euros), la substitució de tan-
caments exteriors (22.286,05 
euros de pressupost), i la 
substitució de l’enllumenat 
interior per LED (pressupost 
de 22.286,05 euros).

Jorba obté prop de 250.000 € de la Generalitat per millorar 
les xarxes de serveis bàsics

un macropolígon d’un total 
d’entre 400ha i 600ha. Els 
arguments per a defensar 
aquest projecte són molt poc 
sòlids i recurrents, com dir 
que aquest creixement con-
tribuirà a millorar les opor-
tunitats socials i econòmi-
ques de la població. 
Com tothom sap, els sectors 
afectats són l’entorn Aerò-
drom-Ódena, Can More-
ra- Òdena, Jorba-Igualada, 
i Vilanova del Camí sud. 
Mentre alguns municipis 
com Vilanova del Camí i 
Òdena ja s’han posicionat en 
contra de les seves zones de 
Can Titó (Vilanova) i Can 
Morera (Òdena), a Jorba 
l’ajuntament no ha tingut la 
iniciativa d’explicar què està 

passant, i per això, la inquie-
tud i la preocupació de la po-
blació ha motivat la creació 
d’aquesta plataforma amb 
l’objectiu de reclamar infor-
mació, debatre i decidir quin 
ha de ser el futur del nostre 
municipi. 
Totes les coses tenen pros i 
contres. Segur que un po-
lígon en deu tenir, però cal 
que els coneguem per po-
der-los sospesar i prendre 
una posició sobre el tema. 
Creiem que el nom de “Jor-
ba Reflexiona” reflecteix bé 
aquesta idea: per poder de-
cidir bé cal tenir informació 
i després reflexionar. Un cop 
la gent estigui informada i 
s’hagi format una opinió so-
bre el tema, creiem necessari 

que l’ajuntament escolti la 
veu dels veïns i actuï d’acord 
amb l’opinió majoritària. No 
entendríem de cap manera 
que els nostres representants 
prenguessin decisions con-
tràries al que pensi la majo-
ria dels que els votem.
El que ens ha arribat del pro-
jecte no ens afecta tan sols 
als veïns de Jorba, sinó tam-
bé als de l’Espelt i de Sant 
Jaume Sesoliveres. Per això 
creiem que també se’ls ha 
d’informar i ells hi han de 
poder dir la seva. 
Cal pensar quin ha de ser 
el futur de Jorba i per això 
els veïns volem informació, 
reflexionar, debatre i, final-
ment, decidir què és el millor 
per al nostre municipi”.

EMPRESA DE TRANSPORTS
CERCA:

XOFER amb experiència
Amb carnet C1

Repartiment Zona Catalunya 
i 

ADMINISTRATIU amb experiència
Jornada completa

Interessats envieu CV a:
administracion@araujo-tl.com

OBERT PER LES FESTES DE NADAL 
(25-26-31 de desembre i 1-6 de gener) 

AMB MENÚS ESPECIALS 
PER A LES OCASIONS 

més informació tel. 93 804 91 64

 També pels que us voleu quedar a casa 
servei de delivery amb menús especials 

PER NADAL I EL CAP D´ANY

Més informació 
www.kubbdeliris.cat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El documental va néixer, 
explica el periodista 
Óscar López, amb la in-

tenció de deixar testimoni del 
què ha suposat la irrupció de 
la pandèmia i dels seus efectes 
devastadors a la Conca d’Òde-
na i en especial a Vilanova del 
Camí. Un document perquè les 
generacions futures pogues-
sin saber què va passar durant 
la pandèmia a Vilanova. El fil 
argumental del documental el 
dibuixen els propis personatges 
que van construint el missatge 
des del 12 de març, amb l’anun-
ci per part de la consellera de 
Salut Alba Vergés i el conseller 
d’Interior, Miquel Buch.
Trobar les veus autoritzades 
per aquest documental i cons-
truir les històries ha estat una 
de les principals dificultats 
amb què ha hagut de treballar 
López. Assegura que ningú 
s’ha negat a participar però sí 
s’ha trobat algunes resistències 
que finalment s’han pogut sal-
var donat que el documental 
fuig del sensacionalisme per 
mostrar una realitat concreta, 
viscuda des de diferents punts 
de vista. 
El documental es titula “L’any 
que ens va canviar” un títol 
molt suggerent segons explica 
Óscar López no va ser fàcil tro-
bar. El procés de creació arren-
ca el 12 de març i acaba amb 
l’obertura del nou curs escolar, 
tot buscant un moment de re-
torn a una certa normalitat, 
explica el periodista. 
Malgrat tot, i com que la pan-
dèmia continua vigent, Óscar 

López no descarta fer una se-
gona part del documental. 
Ara per ara, però, podrem 
gaudir d’aquest primer docu-
mental. Serà diumenge 20 de 
desembre, en doble sessió: a les 
12.00 i a les 18:00 h, coincidint 
amb la celebració de la Marató 
de TV3, que enguany es dedica 
a la Covid-19.
A l’entrada de Can Papasseit hi 
haurà una urna per recollir els 
donatius de la ciutadania que 
vulgui col·laborar amb la Ma-
rató. Tots els diners que es re-
captin durant les dues projecci-
ons s’enviaran a la Fundació de 
la Marató que enguany centra 
els esforços per sensibilitzar i 
divulgar sobre la Covid-19.  I 
és que la Marató del dia 20 de 
desembre apel·la a la solida-
ritat dels ciutadans per sumar 
recursos que permetin avançar 
en la recerca.
L’aforament de Can Papasseit 
és limitat. Si esteu interessats 
en gaudir del documental po-
deu recollir les entrades a la 
consergeria del centre de di-
lluns a dissabte de 16 a 20:30 h. 
I diumenge, abans de les pro-
jeccions si no s’han exhaurit.

‘L’any que ens va canviar’ 
projectarà en primícia la 
radiografia de la pandèmia 
a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un total de 370 persones 
van passar dilluns per 
Can Papasseit per fer-

se les proves serològiques en 
el marc del projecte europeu 
Certify Health. Era el primer 
dia de la tercera campanya que 
l’Hospital Clínic porta a ter-
me a Vilanova del Camí i que 
s’allargarà fins demà dissabte. 
En total es faran 3.000 test més 
que se sumaran als 1.400 que ja 
es van fer a l’octubre a la carpa 
del CAP i a la residència AMA-
VIR, i a la segona tanda de 425, 
que es va realitzar amb la col-
laboració de les farmàcies.   
Hem parlat amb Isaac Cano, 
membre d’IDIBAPS i professor 
associat de l’Escola de Medicina 
de la Universitat de Barcelona 
que ens ha avançat alguns dels 
resultats que van obtenir les 
dues primeres campanyes. 
Sabem, per exemple, que un 
63% de les persones que es van 
fer les proves a la residència 
AMAVIR van donar positiu en 
IgG és a dir que han desenvolu-
pat anticossos contra la malal-
tia. En el cas de la campanya a la 

carpa aquest percentatge és del 
13% i a les farmàcies el resultat 
de persones que van desenvolu-
par anticossos és de l’11%.
Recordem que les proves es fan 
en horari de matí, de 9 a 13h i 
de tarda, de 16:00h a 20:00h. De 
dilluns a divendres es fan a Can 
Papasseit, mentre que dissabte 
es realitzaran al Casal de la Gent 
Gran. No s’ha de demanar cita 
prèvia.
Aquests test són una prova molt 
senzilla, només cal una pun-
xadeta al dit per extreure una 

Bona resposta dels vilanovins a la 
campanya de testos serològics

gota de sang. Els test serològics 
indiquen si es tenen infeccions 
actives (IgM) o si ha superat in-
feccions (IgG) del coronavirus 
SARS CoV-2 i per tant, s’ha de-
senvolupat anticossos que po-
drien proporcionar immunitat.
Aquesta prova es pot fer també 
a infants majors d’un any. En 
cas dels menors d’edat, cal que 
vagin acompanyats del pare, 
mare o tutor que haurà de sig-
nar el full de consentiment. 
Els resultats de les proves es co-
municarà en un màxim de 24 h.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dissabte, la Policia Lo-
cal de Vilanova del 
Camí amb el reforç 

dels Mossos d’Esquadra, va 
requisar 140 branques de ma-
rihuana als ocupants d’un ve-
hicle que circulaven en horari 
de restricció de mobilitat. Els 
dos homes, veïns del munici-
pi, han estat denunciats per un 
presumpte delicte contra la sa-

lut pública.
La caporal 1032 i els agents 
1045 1046, van aturar els ocu-
pants d’un turisme, al voltant 
de la mitjanit de dissabte, per 
incomplir el toc de queda. 
En demanar-los la docu-
mentació, els ocupants del 
vehicle es van justificar di-
ent que venien de treballar 
del camp, però no duien cap 
document que ho acredités.
Quan els agents feien les 

comprovacions per identifi-
car-los, van sentir una forta 
olor de marihuana que pro-
cedia de dins del vehicle i 
van registrar el maleter, on 
van trobar una bossa negra 
amb les branques vegetals.
La Policia va procedir a la 
retirada del vehicle amb 
servei de grua, davant les 
infraccions administrati-
ves comeses pel conductor i 
l’acompanyant. 

Trenquen el toc de queda i els enxampen amb 
140 branques de marihuana

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

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

L’Ajuntament d’Òdena fa 
una valoració excel·lent 
de la tasca dels treballa-

dors que han format part dels 
plans d’ocupació del projecte 
Treball als barris, que ha acabat 
aquest desembre. La subvenció 
del Servei d’ocupació de Cata-
lunya (SOC) de 96.583,94 ha 
permès tirar endavant un taller 
formatiu integral en tasques 
forestals i jardineria (20.406,66 
euros) i la contractació de març 
a desembre de cinc de les per-
sones formades com a operaris 
forestals (76.177,28 euros).
La formació es va fer els mesos 
de gener i febrer i va arrencar el 
29 de desembre de 2019 amb 
una jornada de presentació 
amb la presència de l’alcaldessa 
Maria Sayavera, el tècnic d’ocu-
pació David Guerrero i la for-
madora Sònia Bargallo.
El pla d’ocupació ha dut per 
nom ‘Recuperem la memòria 
del guix’ i permetia contractar 

un 75% dels alumnes formats, 
per la qual cosa hi ha pogut 
participar cinc del sis assistents 
a la formació, en base a crite-
ris d’assistència, superació dels 
continguts i comportament. El 
SOC també va autoritzar la par-
ticipació d’un adolescent mi-
grant sense referent familiar per 
sol·licitud expressa de l’Ajunta-
ment, cosa que ha suposat una 
bona integració del jove en el 
grup de treballadors, veïns del 
barri del nucli d’Òdena.

Òdena fa una valoració excel·lent 
dels plans d’ocupació ‘Recuperem la 
memòria del guix’

Durant els mesos de treball, 
els participants del pla d’ocu-
pació han desbrossat 36 zones 
del municipi, incloent el perí-
metre de l’aeròdrom o el solar 
de l’aparcament del camp de 
futbol, i punts concrets com el 
cementiri de l’Espelt, dos solars 
del polígon del Pla de les Ga-
varreres. També han desbros-
sat restes arqueològiques locals 
com els forns de guix del Camí 
Baumes, del Camí Guilereta i 
del Camí dels horts.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena ha iniciat un 
any més la campanya 
solidària de Recolli-

da de jocs, joguines i contes 
per als nens i nenes que més 
ho necessiten, per oferir-los 
en forma de regals durant el 
Nadal o bé, com a material 
d’ensenyament i lleure infan-
til al llarg de l’any.
La campanya que es durà a 
terme del 14 al 23 de desem-
bre  vol recollir el màxim de 
joguines noves i de segon ús 
que estiguin en bon estat i 
continguin totes les peces. 
Els contes, joguines i jocs 
nous donats es destinaran a 
Creu Roja Anoia perquè si-
guin gestionats per l’entitat 
durant les festes nadalenques, 
mentre que tot aquell materi-
al de segon ús que estigui en 
bon estat i contingui totes les 
peces passarà a formar part 
de l’Espai de joc del Centre 
Cívic del Pla.
La recollida del material in-

fantil es farà de dilluns a di-
vendres de les 9h fins a les 
2h del migdia a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament d’Òdena i de 
també de dilluns a divendres 
al Centre Cívic del Pla de les 
10h del matí fins a les 12h i de 
les 5 de la tarda a 2/4 de 8h 
del vespre. 
L’activitat solidària està or-
ganitzada per l’Ajuntament 
d’Òdena amb la col·laboració 
de  Creu Roja Anoia.

Torna la recollida solidària 
de jocs, joguines i contes

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La programació na-
dalenca de la Pobla de 
Claramunt s’adapta a 

l’actual situació sanitària de 
Catalunya. Amb les actuals 
restriccions, la previsió de 
l’Ajuntament és que es pugui 
celebrar una part substanci-
al de les activitats culturals 
i tradicionals que tenen lloc 
habitualment en aquestes da-
tes, tot i que amb limitacions 
i canvis.
La primera de les propostes 
serà, aquest proper diumenge 
dia 20 de desembre, la repre-
sentació de l’obra familiar “El 
llop ferotge” que, amb titelles 
i actors, representarà la Com-
panyia del Príncep Totilau a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal a 
partir de les 18 h. Tot i que 
l’entrada, prèvia reserva, és 
gratuïta, es convida a totes les 
persones assistents a fer apor-
tacions que aniran destinades 
a la Marató de TV3, dedicada 
enguany a la lluita contra la 
covid-19.
Una setmana més tard, el 27 
de desembre, el patge Faruk 

tornarà a visitar el municipi 
per a rebre, en aquesta ocasió 
a l’aire lliure a la plaça dels 
Països Catalans, als infants de 
la població en una activitats 
promoguda per la Comissió 
de Reis i el consistori. Serà 
necessària també la inscrip-
ció prèvia.
Finalment, el municipi 
comptarà amb la presència 
dels Reis Mags que la tarda 
del 5 de gener arribaran a la 
Pobla de Claramunt. Com a 
principal novetat, des de la 
comissió i l’Ajuntament s’ha 
buscat ampliar el recorregut 
per tal que aquest passi per 
la major part de carrers. Es 
convida d’aquesta manera a 
que els veïns i veïnes puguin 
seguir el pas de Melcior, Gas-
par i Baltasar des de les seves 
pròpies llars.
En aquesta ocasió no podrem 
veure el tradicional pessebre 
vivent, tot i que la Comissió del 
Pessebre Vivent exposarà foto-
grafies d’aquest esdeveniment 
en alguns dels punts del seu 
recorregut habitual, ni es po-
drà celebrar la Copa Nadal de 
natació a la piscina municipal.

Primers actes de Nadal a 
la Pobla de Claramunt
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Serà diferent,
però serà Nadal

Sant Carles, 89
IGUALADA

@euronicstiendas
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Serà diferent,
però serà Nadal

Euronics Igualada
us desitja bones festes

#JoSocdePetitComerç

el costat humà en un món digital
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MONTBUI / LA VEU 

Avui divendres 18 de 
desembre, a partir 
de les sis de la tar-

da, tindrà lloc una sessió de 
“L’hora del conte telemàtica”, 
a càrrec de Clara Gavaldà. És 
una activitat adreçada als in-
fants a partir de 3 anys. Amb 
el títol “Contes amb gust de 
torrons”, es podrà seguir en 
directe a l’instagram @bibli-
otecamontagora.
També aquest divendres dia 
18, però a partir de les 7 de la 
tarda, es realitzarà la presen-
tació del llibre solidari “50 
dies exiliats”, obra de Xavi-
er Fernández Gené. Durant 
l’acte es farà la projecció de 
l’audiovisual “Lectures so-
lidàries” del mateix llibre. 
L’activitat es durà a terme 
amb aforament reduït, se-
gons el protocol de cultura 
contra la covid-19. 
Per poder assistir a aquesta 
activitat cal trucar al telèfon 
93 768 13 21.
Tammateix segueix a la ven-
da el llibre “50 dies exiliats” a 
la Biblioteca Mont-Àgora, al 
preu de 15 euros.
Aquest dissabte 19 de de-
sembre tindrà lloc al Boule-
vard montbuienc una jorna-
da de compres nadalenques, 
amenitzades amb la tradi-
cional megafonia. Enguany 
aquesta megafonia s’ha am-
pliat en un tram que va de 
la Plaça Patrocinio Sevilla 
fins al final de la carretera de 
Valls en direcció a Igualada. 
El projecte d’ampliació de la 
megafonia ha permès tam-
bé la reparació dels altaveus 
anteriors existents, així com 
l’automatització del sistema.
La jornada de compres és 
una bona oportunitat per 
conèixer el comerç de pro-
ximitat montbuienc, en una 
jornada on no hi faltaran 
descomptes especials, am-
bientació nadalenca. També 
es faran activitats d’anima-
ció adaptades als protocols 
anticovid-19 i es coneixerà el 
comerç guanyador del Con-
curs d’Aparadors Nadalencs 

(durant la matinal hi haurà 
també un punt de votació 
presencial).
El mateix dissabte 19, però a 
partir de les sis de la tarda, 
està prevista l’arribada for-
mal del Patge Hammend i 
la Patgessa Alika a Montbui. 
Cal destacar que Ses Majes-
tats els Reis de l’Orient van 
enviar aquest dimarts dia 15, 
a través de les xarxes soci-
als municipals, un missatge 
encoratjador i de reconeixe-
ment als valors dels més me-
nuts del municipi mostrats 
durant aquest difícil 2020, i 
explicant-los les novetats de 
la Festa de Reis d’enguany.
L’arribada del Patge i la Pat-
gessa arribarà acompanyada 
d’un espectacle d’animació 
infantil amb el grup Kara-
oke’s Band, que començarà a 
les 18.00 hores.
Una hora més tard, a partir 
de les 7 de la tarda, es pro-
duirà l’arribada formal de 
la comitiva de patges. Els 
Patges Reials faran l’acte de 
benvinguda amb el tradici-
onal Llibre Blanc i el Llibre 
Negre i també participaran 
en un video-missatge/resum 
de l’any 2020.
Per poder assistir presencial-
ment a aquest acte, que serà 
retransmès en streaming a la 
web municipal www.mont-
bui.cat i al Facebook munici-
pal, cal inscripció al telèfon 
937681321. L’aforament es-
tarà limitat segons els proto-
cols sanitaris i les restricci-
ons en vigor. També es limita 

a dues persones adultes per 
nen/a i/o família. Només es 
podrà accedir amb cita prè-
via.

Lliurament de la carta, en-
guany telemàtic: els patges 
parlaran amb tothom qui 
ho desitgi per videotrucada
Una de les novetats de la 
Festa de Reis d’enguany és 
que l’acte formal de lliurar 
la carta al Patge enguany no 
serà presencial, per respectar 
els protocols i per evitar la 
barreja de grups de no con-
vivents i les llargues cues que 
s’hi formen habitualment. 
Des de la Comissió de Reis 
Nucli Urbà s’ha treballat per-
què tots els infants i adults 
que ho desitgin puguin par-
lar amb els emissaris reials a 
través d’una videotrucada. 
Per poder rebre la trucada 
dels Patges Reials, cal que els 
interessats omplin el corres-
ponent formulari que es tro-
ba penjat a la web municipal 
www.montbui.cat, i també a 
les xarxes socials municipals. 
Les trucades telemàtiques es 
començaran a realitzar el 
dimecres 23 de desembre, i 
també es duran a terme els 
dies 24, 27, 29, 30 i 31 de de-
sembre i els dies 2 i 3 de ge-
ner, en diferents horaris.
El dijous 24 de desembre és 
previst que a les 8 del vespre 
es realitzi la tradicional tro-
bada de reflexió solidària i 
humana “El silenci del Nadal”, 
a la Plaça de l’Ajuntament.
Enguany no hi haurà les tra-
dicionals Misses del Gall, 
però sí es mantenen la Missa 
de Nadal a la parròquia de 
Sant Maure el divendres 25 a 
les 11 del matí i la Missa de 
Nadal a la parròquia de Santa 
Margarida del divendres 25 a 
les 12 del migdia.
Entre els dies 28 i 30 de de-
sembre està previst que es 
realitzi una nova edició del 
“Nadal al Carrer 2020”, con-
junt d’activitats adreçades als 
infants d’entre 3 i 12 anys, i 
que es realitzaran majoritàri-
ament al Centre Obert (car-
rer Sant Miquel, 6). 

Montbui enceta les activitats de Nadal Xerrada de l’advocat 
Gonzalo Boye a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Dimecres al vespre l’ad-
vocat Gonzalo Boye 
va ser a la sala audito-

ri de la Biblioteca Mont-Àgo-
ra en una xerrada organitza-
da per l’ACN Anoia i l’ACN 

Montbui. Sota el títol “Con-
verses amb en Gonzalo Boye”, 
com a advocat dels polítics 
exiliats, va parlar amb els pre-
sents i va respondre pregun-
tes que van ajudar a entendre 
la situació actual a l’exili  així 
com del futur previsible.

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc l’acte de lliura-
ment d’un petit ob-

sequi (en forma de pastissos i 
dolços d’esmorzar) a les pare-
lles que enguany compleixen 
els 50 anys de casats i/o convi-
vència. Des de l’ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
davant la impossibilitat de ce-
lebrar la Setmana de la Gent 
Gran ni tampoc el Dinar dels 
Avis i Àvies, va voler reconèi-
xer si més no aquesta efemèri-
de, i lliurar a aquestes parelles 
un petit obsequi. 
La regidora de Cultura, Festes i 
Gent Gran Sara Bergantiño va 
ser l’encarregada de visitar els 

domicilis de les quatre pare-
lles que enguany celebraven les 
Noces d’Or: Aniano i Magda; 
Pedro i Luisa; Alfredo i Maria 
Cruz i Juan Francisco i Piedad.
La regidora es va comprome-
tre a realitzar l’homenatge, 
formalment, un cop es pugui 
recuperar la normalitat i es 
puguin dur a terme activitats 
presencials sense tantes res-
triccions.
D’igual manera la regidora 
montbuienc va fer lliurament 
dels mateixos obsequis a les 
parelles formades per Joan 
Compte i Pilar Anglès i Joan 
Luque i Maria Granados, per la 
seva implicació i tasca realitza-
da al capdavant del Casal de la 
Gent Gran de Montbui.

Reconeixement a les parelles 
que fan les Noces d’Or

FOTO: Joan Guasch

www.clubbasquetigualada.cat

Us desitja unes Bones festes!C L U B  
B À S Q U E T  
I G U A L A D A



COMARCA  |  31Divendres, 18 de desembre de 2020

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Al Ple municipal ce-
lebrat el passat di-
jous 10 de desembre, 

l’Ajuntament de Castellolí 
va aprovar per unanimitat 
el pressupost municipal per 
a l’any 2021, que ascendeix 
a 1.494.000 euros, pràctica-
ment un milió i mig. Es tracta 
del pressupost més gran que 
ha tingut Castellolí, tot i que 
coincideix amb una rebaixa 
de taxes i impostos aprovada 
al darrer Ple, com la reducció 
del 10% de l’IBI i de l’impost 
sobre vehicles per a tots els 
veïns, i la bonificació de l’IAE 
i la taxa d’escombraries per a 
les empreses.
Quasi un terç del pressupost 
total per a l’any que ve -491 
mil euros- aniran destinats 
a inversions que tenen el fi-
nançament garantit, com la 
vianalització de l’Avinguda de 
la Unió, amb recursos de la 
Diputació de Barcelona, la re-
forma de la piscina i els vesti-

dors, la creació de cobertes a 
la zona esportiva dels Pinye-
rets, i la fase final de l’arran-
jament de la zona del Pump 
Truck.
A més, l’equip de govern pre-
veu que aquest pressupost 
pugui créixer al llarg de l’any 
fins a superar els dos milions 
d’euros, ja que hi ha pendents 
diverses resolucions d’ajuts, 
com ara el Pla d’Especialitza-
ció de Competitivitat Territo-
rial (PECT), on l’Ajuntament 
de Castellolí va presentar un 
projecte relacionat amb el ve-
hicle connectat i la conducció 
autònoma que si és concedit 

ascendirà com a mínim a 200 
mil euros. També hi ha pen-
dent la confirmació d’un ajut 
de Turisme de la Diputació de 
Barcelona a través del Consell 
Comarcal de l’Anoia que ani-
ria destinat a l’arranjament 
del Castell i l’Església vella i, 
finalment, l’Ajuntament dis-
posa encara d’un romanent 
que vol destinar a completar 

Castellolí aprova el pressupost més gran de la seva 
història per al 2021

Malgrat les rebaixes 
fiscals, l’Ajuntament 
invertirà gairebé un 

milió i  mig d’euros l’any 
que ve, que podrien as-
cendir a 2 milions si es 
confirmen les partides 

pendents

el projecte l’Avinguda de la 
Unió. Tot plegat, faria que el 
pressupost per al 2021 supe-
rés els 2 milions d’euros.
En el transcurs del Ple, l’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, va 
posar de relleu la importància 
històrica d’aquest pressupost: 
“en temps de més dificultats 
que mai, fem un esforç més 
gran que mai perquè les fa-

mílies i empreses puguin tirar 
endavant, i el poble en surti 
reforçat”. Per la seva banda, el 
cap de l’oposició, Xavier Bru-
gués, va reconèixer l’esforç 
que ha fet l’equip de govern 
per reduir la fiscalitat i aug-
mentar, alhora, el pressupost. 
El Ple íntegre es pot veure  al 
Canal de Youtube de l’Ajunta-
ment de Castellolí.

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, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

Es tracta d’un sistema in-
novador i ecològic amb 
el qual el consistori va 

començar a treballar ja fa al-
gunes setmanes a l’Escola Les 
Oliveres. Funciona a través 
d’una tecnologia d’acció d’oxi-
gen actiu que neteja i desin-
fecta eliminant el 99,6% dels 
gèrmens, bacteris i microorga-
nismes i l’ús de productes quí-
mics, anul·lant així els efectes 
nocius que aquests porten a la 
nostra salut. Gràcies a aquest 
sistema, els més petits no es-
taran exposats als productes 
que, normalment, es fan servir 
desinfectar les zones comunes. 
Aquesta màquina ozonizadora 
serà l’encarregada de submi-
nistrar i preparar l’aigua que, a 
partir d’avui, s’utilitzarà per a la 
neteja en el centre.
L’aigua ozonitzada pot usar-
se en plàstics, metalls, fustes, 

superfícies llises i fins i tot en 
teixits. Totalment innocu per 
a la persona que l’ha de mani-
pular i no deixa rastre químic o 
perjudicial.
“Des de l’Ajuntament de Ca-
brera d’Anoia hem pensat en 
els més vulnerables de la casa, 
que són els més petits: cuidant 
la seva salut i benestar al ma-
teix temps que tenim cura del 
medi ambient. Aquest sistema 
és saludable, ecològic (ja que 
l’ús de aquesta aigua ozonitza-
da és completament natural) i 
alhora econòmic, només ne-
cessita aigua freda “assenyala 
Francesc Cirera i Calvet, Regi-
dor de l’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia.
Des de l’Àrea de Serveis Ope-
ratius que dirigeix   Francesc 
Cirera i Calvet, emmarquen 
aquesta actuació dins el pla de 
l’Alcalde, Jaume Gorrea Ortiz, 
per extremar les mesures de 
neteja i higiene tant en equipa-

S’implementa la desinfecció amb aigua 
ozonitzada a l’Escola Les Oliveres

ments interiors com en carrers 
i espais exteriors de major aflu-
ència.
El personal de neteja, que ha 
estat degudament format per 
l’empresa IB·SAT SOLUCIONS 
ECOLÒGIQUES (Distribuï-
dor autoritzat de Ecoworld), 
pot fer ús de l’aigua generada 
per treballar i desinfectar en 
totes les superfícies de l’immo-
ble. Pot abocar directament al 
cubell de la fregona o en un 
polvoritzador. A més, l’aigua 
ozonitzada serveix com a 
antisèptic de mans, amb una 
efectivitat fins i tot més gran 
que els gels hidroalcohòlics 
que tantes molèsties han cau-
sat.
Un altre dels beneficis és l’estal-
vi que suposa en lleixiu, deter-
gents i altres productes químics, 
a més d’evitar l’ús d’envasos de 
plàstic. El sistema ja funciona 
en centres públics d’altres mu-
nicipis de la província.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha ideat un 
nou model de lliura-

ment de carta als reis Mags 
d’Orient perquè els nens i 
nenes puguin fer arribar els 
seus desitjos a Ses Majestats. 
L’objectiu de la iniciativa és 
mantenir les tradicions a la 
vegada que es promociona el 
comerç local.
Així, l’Ajuntament ha envi-
at una carta a tots els nens i 
nenes empadronats al muni-
cipi (de 0 a 12 anys) on se’ls 
indica una relació de comer-
ços on poden anar a buscar la 
seva carta dels Reis i un petit 
obsequi.
Una vegada escrita, la carta, 

la podran lliurar el dia 2 ge-
ner al patge Faruk, com sem-
pre a la plaça, però aquesta 
vegada amb totes les mesures 
de seguretat i prevenció que 
demana el moment.
La iniciativa compleix dos 
objectius; per una banda, 
que els nens i nenes del poble 
no es quedin sense la il·lu-
sió d’escriure i fer arribar les 
seves cartes als Reis Mags, i 
per altra banda, incentivar la 
compra i les relacions amb el 
comerç de proximitat.
Segons, l’equip de govern 
“amb aquesta iniciativa vo-
lem sumar una acció més 
de suport al nostre comerç i 
alhora que contribuïm en el 
manteniment de la il·lusió 
dels nostres petits i petites”.

La carta als Reis Mags es 
pot recollir als comerços 
vallbonencs

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

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

621 24 97 19
@cigimmboliaria

www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

Tenim la clau
 de casa teva!

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
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PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha aprovat el nou car-
tipàs municipal, que 

estableix el repartiment de 
responsabilitats al capda-
vant del consistori per al que 
resta de legislatura. El nou 
equip de govern, encapçalat 
per l’actual alcalde, Josep Llo-
part, està format pels regidors 
i regidores llistats a continua-
ció, entre els quals n’hi ha que 
repeteixen en el càrrec, atès 
que formaven part del govern 
anterior,  i també cares noves 
que afronten el nou mandat 
amb el compromís de treba-
llar al servei de la ciutadania.
- Josep Llopart Gardela, Al-
calde i regidor d’Empresa i 
Ocupació, i Participació 
- Francisco Javier Perellón 
Bravo, 1r tinent d’alcalde i re-
gidor d’Obres i Urbanisme, i 
Gestió Interna. Membre de la 
Junta de Govern
- Anna Pallerols Ferrer,  2a 
tinent d’alcalde i regidora de 
Gent Gran, Cultura i Tradi-
cions, i Pobles. Membre de la 
Junta de Govern 
- M. del Carmen González 
Anjaumà, 3a tinent d’alcalde 
i regidora d’Atenció a les per-
sones, Joventut, i Igualtat de 
Gènere i LGTBI. Membre de 
la Junta de Govern 
- Josep Maria Rosell Bruna, 

4t tinent d’alcalde i regidor 
d’Educació, Seguretat i Civis-
me, Turisme, Fires, i Noves 
tecnologies i Administració 
electrònica. Membre de la 
Junta de Govern 
- Sandra Bernad Martínez. 
Membre de la Junta de Go-
vern 
- Juan Miguel Ramírez 
Fernández,  Regidor de Medi 
Ambient, Transport i Mercats 
- Jordi Pau Cardús, Regidor 
d’Esports, Comerç, Hisenda i 
Comunicació 
- Montserrat Porras Rodrí-
guez, Regidora de Barris, 
Festes i Sanitat i Benestar 

L’Ajuntament de Piera aprova el nou 
cartipàs municipal

Animal 
El nou equip de govern ha 
decidit rebaixar les retribu-
cions de l’alcaldia i de la pri-
mera tinença d’alcaldia un 
10 % respecte a les quantitats 
aprovades en el plenari del 3 
de juliol de 2019. Pel que fa 
a les Juntes de Govern, esta-
ran formades per l’alcalde, 
Josep Llopart, els regidors 
i regidores que ocupen les 
quatre tinences d’alcaldia, 
Francisco Javier Perellón, 
Anna Pallerols, M. Del Car-
men González i Josep Maria 
Rosell, i la regidora d’AED, 
Sandra Bernad.

PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte 19 de 
desembre acaba el 44 
concurs de teatre de 

Piera, un concurs diferent, es-
pecial, evidentment tot lligat a 
la covid-19, però per sort s’ha 
pogut acabar. Ha costat sí, però 
finalment s’ha aconseguit .
La companyia o grup encarre-
gat de cloure aquest concurs és 
La Teatral i ho farà amb l’obra 
Desconeguda.
La Teatral és el nom del grup 
de teatre de L’Associació del 
Personal de CaixaBank - la 
Caixa, de la qual en formen 
part treballadors i treballado-
res en actiu i jubilats de l’entitat 
bancària i familiars de primer 
grau.
S’inaugurà l’any 1925 amb el 
títol “Amics del teatre” sota 
l’empara de “La Caixa per a la 
vellesa i d’estalvi”.D’aleshores 
ençà, la singladura ha estat llar-
ga i variada i representa a raó 
d’unes tres obres per any, sem-

pre amb caràcter benèfic. 

L’obra
Mª. Rosa torna amb la seva fa-
mília dels EEUU on feia anys 
que hi vivia, per fer costat a la 
seva mare en la seva malaltia. 
Un cop la mare és morta la 
Mª Rosa buida el pis vell i és 
en aquesta situació, i per mitjà 
d’unes llibretes que va trobant, 
que coneix com era el seu pare: 
un home que va fer del dia a 
dia de la seva mare un malson. 
Mª Rosa se n’ adona de tot el 
que la mare li ha estat amagant 
i perplexa, anirà descobrint 
que la seva mare era una “Des-
coneguda” per a ella. En aquest 
retrobament amb el passat, Mª 
Rosa, viu una relació de pare-
lla que presenta un cert para-
l·lelisme -salvant les distàncies 
- entre la seva vida i la que va 
dur la mare.
Aquesta obra té un únic acte 
i una durada de 2 hores i deu 
minuts aproximadament i sen-
se descans.

S’acaba el Concurs de 
Teatre 2020

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

al mail:  concurs@veuanoia.cat
i participa!

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS
ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS 

2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER
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CAPELLADES / LA VEU 

El Pla Educatiu d’Entorn 
de Capellades i La Tor-
re de Claramunt ha fet 

la reunió d’inici de curs. La 
regidora d’Educació, Susana 
Moreno, va agrair als centres 
educatius l’esforç realitzat per 
la represa del curs en les ac-
tuals circumstàncies de pan-
dèmia. En el mateix sentit es 
va expressar el regidor de La 
Torre, Manel Puig.
La trobada serveix per coor-
dinar els diferents projectes 
que s’impulsen en l’àmbit de 

l’educació. Enguany, algun 
dels més coneguts –com el 
Consell d’Infants- s’ha de re-
adaptar a les circumstàncies 
que no permeten les troba-
des com es feien fins ara. En 
la mateixa línia la situació ha 
afectat l’estudi assistit.
Una de les necessitats especi-
als generades per la peculiari-
tat d’aquest any fa referència 
al treball extraordinari que 
cal fer reduir les desigualtats 
educatives d’origen socioeco-
nòmic. Hi donarà suport l’ad-
denda extraordinària PMOE 
de 3.000 euros, mesura que 

s’espera es mantingui també 
per als propers 3 cursos.
També en aquest sentit s’es-
tà estudiant dur a terme una 
formació digital bàsica per a 
les famílies que la vulguin fer 
per poder seguir l’educació 
dels seus fills i filles en l’actu-
al context que ha portat a fer 
més formació a través de les 
xarxes.
La regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, destaca com 
“aquestes trobades són capitals 
per coordinar els esforços de tots 
els àmbits que conflueixen en 
l’educació. És una eina cabdal”.

Reunió Pla Educatiu d’Entorn de 
Capellades i la Torre

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta propera set-
mana començaran 
els actes de celebra-

ció de les festes nadalenques. 
Aquest any s’està treballant 
per fer el màxim possible 
d’activitats amb les condici-
ons de seguretat més òpti-
mes.
Concerts
El tret de sortida serà el 
Concert de Nadal, que arriba 
emmarcat dins la cinquena 
edició del Festival d’Orgue 
de Capellades. Jonatan Car-
bó tornarà a Capellades, en 
aquesta ocasió acompanyat 
del contratenor Oriol Ro-
sés. Els diners que es recu-
llin amb aquesta actuació del 
dia 20 de desembre a les 6 de 
la tarda a l’església de Santa 
Maria es destinaran a La Ma-
rató de TV3.
El dia de Sant Esteve el Tea-
tre La Lliga acollirà a les 7 de 
la tarda un concert de “Val-
sos i polques” que farà l’Or-
questra Terres de Marca. En 
aquesta ocasió els diners re-
collits amb les entrades tam-
bé es destinaran a La Marató 
de TV3.

El Tió
El dia 24 de desembre la ca-
nalla podrà fer Cagar el Tió 
que presideix el Bosc de ti-
ons que estarà totes les festes 
instal·lat a la plaça Verda-
guer. Novament Capellades 
Comerç ha organitzat aquest 
acte que començarà a les 12 
del migdia. 
Aquesta associació també 
repeteix el sorteig entre els 
usuaris que facin les seves 
compres aquestes dates a la 

vila. Serà el 16 de gener, a les 
12 del migdia davant el Racó 
de Sant Jordi.

La Missa del Gall
També el dia 24, però a les 
8 del vespre, es farà la tra-
dicional “Missa del Gall” a 
l’església de Santa Maria de 
Capellades.

Cursa del Gall Dindi i Tra-
vessa de la Bassa, suspeses
Aquest any no es podrà fer 
la tradicional Cursa del Gall 
Dindi i la Travessa a la Bassa, 
ja que les actuacions condi-
cions prohibeixen les curses 
esportives.

Setmana de la Infància i la 
Joventut
El dilluns 28 comença la Set-
mana de la Infància i la Joven-
tut. Hi haurà dues activitats: a 
les 12, Taller de Rap per a jo-
ves amb Versembrant Escola 
Popular. Cal fer inscripcions 
al 679 96 46 84. A la tarda, a 
dos quarts de 7, projecció de 
la saga Star Wars, “Els últims 
Jedi”, al Teatre La Lliga. Al 
vestíbul hi haurà un diorama 

Lego sobre aquesta temàtica.
El dimarts 29 també hi ha dues 
activitats. Al matí a les 12, xer-
rada del Canal Malaia amb 
influencers per parlar preci-
sament sobre “Jo també vull 
ser influencer!”. A la tarda se 
seguirà amb la saga Star Wars, 
amb “L’ascens d’Skywalker”.
El dimecres 30 també tindrà 
propostes per a dos públics. 
Pel matí a les 12 es farà un 
espectacle familiar organitzat 
des de Xarxa: “On vas, Moby 
Dick?”, del Centre de Titelles 
de Lleida. L’entrada general 
val 6 euros i per als socis de La 
Lliga, 4.5. 
El mateix dia encara, els joves 
–de 12 a  18 anys- podran pas-
sar-ho bé amb un paint ball 
amb Els Maquis que es farà a 
la Font Cuitora al migdia.
El 31, és previst un acte per als 
més petits. A les 12, la com-
panyia Alquímia Musical pre-
sentarà “La lluna, la terra i el 
sol, contes musicats si”. També 
cal treure l’entrada a 6 euros, 
excepte socis de La Lliga a 
4,5€.
Totes les propostes necessiten 
reserva d’espai a entrapolis.com

Comencen els actes de Nadal a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El passat 3 de desembre es 
va celebrar la reunió anu-
al del Patronat del Museu 

Molí Paperer de Capellades. 
Aquest ens està format per l’al-
calde, Salvador Vives, que n’és 
el president, i els regidors Àn-
gel Soteras, Susana Moreno i 
Jordi Xaubet, en representació 
de l’Ajuntament de Capellades. 
També hi estan representats 
els industrials paperers amb 
4 membres, destacant l’actual 
presidenta d’ASPAPEL (Asso-
ciació de Paperers i Cartoners 
d’Espanya), Elisabet Alier; Jor-
di Mercader, Director General 
de Miquel y Costas & Miquel i 
Vicepresident del Patronat i els 
patrons  Joan Vila, i Miquel Gu-
tiérrez. També hi ha un repre-
sentant del Consell Comarcal 
de l’Anoia, en Daniel Gutiérrez, 
i Jaume Perarnau,  Director del 
Museu de la Ciència i de la Tèc-
nica del qual el museu de Cape-
llades n’és secció. 

A part d’avaluar la situació eco-
nòmica, es van donar a conèi-
xer les principal activitats del 
Museu durant aquest any, com 
ara la col·laboració amb l’Escola 
d’Art La Gaspar i amb l’Escola 
Massana de Barcelona. També 
es va informar sobre els dife-
rents projectes que s’han portat 
a terme: Paper amb pellofa de 
cacau per a la Casa Cacao del 
Celler de Can Roca; el paper 
sabó per l’empresa de publicitat 
Ogilvy, entre altres.
Tal com destaca la directora del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades, Victòria Rabal, “aquestes 
activitats són un clar exemple 
del dinamisme que caracteritza 
al museu”.
També es va exposar la ne-
cessitat de restituir la roda 
hidràulica per una de nova, 
arran del seu mal estat.
Es va concloure aquesta reu-
nió telemàtica amb l’esperança 
que les escoles tornin a venir 
amb la freqüència d’abans de 
la pandèmia.

Reunió Patronat Museu 
Molí Paperer

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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COPONS / LA VEU 

L’Ajuntament de Copons 
incorpora un butlletí 
informatiu per explicar 

la tasca desenvolupada des 
del consistori amb l’objectiu 
de mantenir les veïnes i ve-
ïns degudament informats. 
Aquest mes de desembre surt 
a la llum el primer número de 
“L’Informatiu”, una petita re-
vista on s’explica les diferents 
novetats municipals dels dar-
rers mesos. 
La nova publicació tindrà fre-
qüència trimestral i ha apa-
regut per cobrir les necessi-
tats informatives en temps de 
covid19. Segons ha explicat 
Montse Soteras, regidora res-
ponsable de la comunicació i 
cultura, “enguany la pandèmia 

ens ha impedit fer assemblees 
i això dificulta que els veïns es-
tiguin ben informats”. Copons 
és una població amb experi-
ència en la realització d’assem-
blees de poble, així com en el 
desenvolupament de proces-
sos participatius. 
L’aparició de “L’Informa-
tiu” suposa que el poble de 
Copons comptarà amb dues 
publicacions. Dues vegades a 
l’any es publica el Camí Ral, 
un butlletí informatiu i d’opi-
nió que explica les vivències 
del poble. El Camí Ral va arri-
bar al número 50 l’estiu passat, 
tal i com explica la Regidora, 
“en els darrers 25 anys el Camí 
Ral s’ha convertit en impres-
cindible per entendre Copons, 
gràcies a l’equip de persones 
que el fa possible”. 

Copons impulsa la 
comunicació amb els 
veïns amb un nou butlletí

VECIANA / LA VEU 

En el marc de la Caixa de 
Crèdit que impulsa la 
Diputació de Barcelo-

na, la corporació ha concedit 
un crèdit a l’Ajuntament de 
Veciana de 250.000 euros, per 
finançar la construcció de l’es-
pai cultural polivalent i el ma-
gatzem.
La Caixa de Crèdit és un ins-
trument de cooperació local 
que té l’objectiu d’atorgar crè-
dits als ajuntaments, entitats 
municipals descentralitzades 
i mancomunitats de muni-
cipis de la demarcació per al 

finançament de noves inversi-
ons, el dèficit de finançament 
en inversions executades i les 
operacions incloses en un Pla 
de Sanejament o Econòmic i 
Financer.
Cada govern local pot dema-
nar fins a 200.000 € cada any, 
amb l’excepció dels municipis 
inferiors a 1.000 habitants, que 
podran superar aquest límit 
i sol·licitar l’import necessari 
per cobrir les seves necessitats 
de finançament. El tipus d’inte-
rès és al 0%, amb una amortit-
zació màxima de 10 anys i una 
carència d’un any des de la data 
de concessió.

La Diputació concedeix 
un crèdit de 250.000€ a 
Veciana

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, amb 
el suport de Diputació 

de Barcelona, va promou-
re la campanya “Comprant a 
casa, hi guanyem tots!”, de l’1 
d’agost a l’1 de desembre de 
2020. La iniciativa tenia com 
a objectiu repartir 26.000€ en 
format talonari i targetes mo-
neder entre la població, per 
tal de donar suport al comerç 
i a les empreses de serveis del 
municipi, i impulsar així el tei-
xit econòmic davant la crisi de 
la pandèmia de la Covid-19.
En total es van repartir 127 
targetes moneder per unitat 
familiar, amb un valor de 50€ 
per persona; i 320 talonaris 
per habitant, amb sis vals de 
4€ de descompte per a com-
pres superiors de 20€. Quasi el 
70% de les targetes moneder 
han estat utilitzades entre les 
diferents empreses de serveis 
del municipi i, pel que fa als 
vals de descompte a les boti-

gues de Sant Martí Sesgueio-
les, la població n’ha consumit 
més del 55% .
La campanya va destinar els 
diners pressupostats i no gas-
tats durant el 2020, en motiu 
de la pandèmia de la Covid-19, 
a les persones empadrona-
des a Sant Martí Sesgueioles 
que es trobaven al corrent del 
pagament d’impostos i taxes 
municipals.
Més enllà d’ajudar al teixit eco-
nòmic de Sant Martí Sesguei-
oles, l’objectiu de la campanya 
també ha estat promoure la 
compra local de la població.

Iniciatives per a ajudar la po-
blació davant la pandèmia de 
la Covid-19
“Comprant a casa, hi guanyem 
tots!” és una de les diferents 
actuacions que l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesgueioles ha 
impulsat per a ajudar a la po-
blació davant la pandèmia de 
la Covid-19.
Per tal de donar suport al sec-
tor de la restauració del muni-

Sant Martí Sesgueioles reparteix amb 
èxit 26.000€ entre la població, per a 
dinamitzar el comerç local

La campanya de di-
namització comer-

cial, que va repartir 
26.000€ en format 
talonaris i targetes 

moneder entre tota la po-
blació, ha finalitzat amb 
una gran participació.

cipi, recentment també s’ha 
destinat el pressupost de la 
festa major d’hivern, no cele-
brada, a la campanya “El res-
taurant, a casa!”. La iniciativa 
ha repartit vals de 12€ a tota 
la població, per a bescanviar 
als restaurants de Sant Martí 
Sesgueioles, a través de men-
jar per emportar.
A més, el pròxim 14 de de-
sembre comença una nova 
iniciativa de dinamització co-
mercial, per tal de donar su-
port a la campanya nadalen-
ca, a través de rasca-rasca 
amb premis i sorpreses.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com - www.bonacuinaselecta.com
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TEATRE / LA VEU 

L’Ajuntament de Rubió edita 
des de fa 20 anys el calenda-
ri que reparteix entre els seus 
conciutadans amb temes re-
lacionats amb el patrimoni, 
festes i activitats del poble. 
Enguany el calendari de 2021 
està dedicat a les orquídies 
silvestres que es poden trobar 
dins del terme de Rubió.
L’Alcalde de Rubió, Miquel 
Archela va agrair, en el decurs 
de la recepció dels calenda-
ris, l’assessorament del Grup 
d’Orquídies Anoia GOA i la tasca que es fa per donar a 

conèixer i protegir el nostre 
patrimoni natural.
Des del GOA, impulsor de 
l’Atles de les Orquídies de 
l’Anoia, s’ha aportat tota la 
informació i les fotografi-
es que il·lustren el calendari 
d’enguany. El disseny del ca-
lendari i la impressió ha anat 
a càrrec de GRAPHICS.
En el calendari s’hi reprodu-
eixin les imatges de 12 espèci-
es, en els 12 mesos de l’any, de 
les 21 orquídies d’espècies di-
ferents que, de moment, s’han 
citat en el terme municipal de 
Rubió.
Des del Grup d’Orquídies 

L’Ajuntament de Rubió dedica el seu 
calendari 2021 a les Orquídies

Anoia es valora molt positi-
vament la iniciativa de l’Ajun-
tament de posar en valor el 
patrimoni natural del poble, 
difonent les orquídies silves-
tres que s’hi poden trobar.
Les orquídies són les grans 
desconegudes del nostre pa-
trimoni natural i a la vegada 
una de les plantes amb les 
flors més belles presents a tots 
els continents de la Terra amb 
més de 30.000 espècies dife-
rents.
Les persones interessades en 
adquirir el calendari 2021 de 
les orquídies de Rubió, poden 
fer la sol·licitud per correu a 
goa@orquidiesanoia.cat

ARGENÇOLA / LA VEU 

Enguany no hem pogut 
fer la Festa del Tió del 
6 de desembre, però la 

traslladem a les xarxes.
Ja podeu veure el nou vide-
oclip del Tió d’Argençola al 
canal de YouTube de la Casa 
del Tió perquè els tions ja 
volten com sempre pels bos-
cos de Clariana, i també per 
tot el municipi d’Argençola
Durant aquest mes de de-
sembre també hem preparat 
diferents activitats i concur-
sos que podreu seguir a les 
nostres xarxes Facebook | 
Twitter | Instagram 

Si voleu mantenir viva la 
màgia dels tions als més pe-
tits, a la nostra web hi tro-
bareu recursos com pintar 
tions ,veure fotos dels tions 
al bosc  o els vídeos el Con-
te del tió d’Argençola o el de 
la Cançó del Tió de Nadal 
d’Argençola
Hem de dir als més petits que 
no us heu de preocupar, per-
què els tions ja han previst 
aquesta situació i ho tenen tot 
planificat per arribar a casa 
de tothom.
I recordeu que la Festa del Tió 
d’Argençola tornarà el 2021 
per celebrar en condicions 
òptimes el 10è Aniversari.

Arriba el vídeo del Tió 
d’Argençola 2020

CALAF / LA VEU 

El dimecres 18 de no-
vembre es va aprovar 
definitivament el pro-

jecte per la connexió de la xar-
xa de subministrament de l’ai-
gua de Calaf amb la Llosa del 
Cavall. Des de l’empresa pú-
blica ATL (Ens d’Abastament 
Ter-Llobregat) havien sol·lici-
tat l’ocupació dels drets i béns 
afectats al Consell Executiu de 
la Generalitat i també s’havia 
demanat a Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya 
S.A.U. que iniciés els tràmits 
de licitació de les obres.
Dimecres 9 de desembre, du-

rant la roda de premsa de la 
Generalitat per donar a conèi-
xer els nous acords de Govern, 
la consellera de Presidència i 
portaveu del Govern, Merit-
xell Budó i Pla, va informar 
que s’havia arrodat impulsar 
l’inici del projecte per millorar 
el subministrament d’aigua de 
Calaf.
Segons va explicar la conselle-
ra, l’acord estableix que a tra-
vés de l’empresa pública ATL, 
es construirà una conducció 
d’aigua perquè el municipi pu-
gui rebre aigua provinent de 
l’embassament de la Llosa del 
Cavall un cop tractada a l’esta-
ció de tractament d’Aigua Po-

La Generalitat dona llum verda al projecte per connectar Calaf a 
la xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall

table del Cardener. Els treballs 
estan pressupostats en 185.868 
euros i s’inclouran dins del Pla 
d’Inversions i Reposicions 
2019-2023 de la nova ATL pú-
blica, que preveu una inversió 
global de 150 milions d’euros 
en aquest període.
Tal com va recordar Budó, el 
subministrament d’aigua a 
Calaf es garanteix actualment 
amb recursos propis del mu-
nicipi. Tanmateix, l’aigua cap-
tada presenta nivells elevats de 
nitrats en l’aigua, situació que 
ha portat, fins i tot, a declarar 
durant períodes de sequera la 
no potabilitat de l’aigua de la 
xarxa d’abastament de Calaf.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Espai patrocinat peresports
L’IHC Rigat surt de la zona de perill de l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 5
CH MATARÓ 1

Tot i el 5 a 1 no va ser un 
partit plàcid pels de 
Francesc Linares. El 

visitants es van avançar molt 
d’hora amb un gol d’Ollé. Per 
sort el 0 a 1 només va durar 
1 minut en el marcador. Va 
ser el temps que va necessitar 
Bernat Yeste per tornar a de-
mostrar el seu estat de gràcia 
quan va caçar un rebuig del 
porter per fer l’empat. Yeste 
va acabar la feina en només 
48 segons. Perquè el jove del 
planter també va ser l’autor 
del 2 a 1 quan va desviar un 
tir exterior. Cinquè partit 
consecutiu que Yeste marca 
un o més gols . I ja en porta 
8. Amb el 2 a 1 es va acabar 
la primera meitat.

La segona va començar 
molt millor. Només arren-
car (es portaven 2 minuts 
i mig) Ton Baliu va fer el 3 
a 1 recollint el rebot d’una 
bola exterior de Tety Vives i 
col·locant-la per dalt. L’IHC 
tenia a les mans acabar de 
trencar el partit. Però no 
ho va poder fer fins 13 mi-
nuts després quan Palau va 
acabar amb encert una con-
tra amb el capità. Amb el 4 
a 1 el Mataró va baixar una 
mica la intensitat i els arle-
quinats van dominar més 
clarament els últims minuts. 
I encara van ampliar una 
mica més el marcador amb 
una canonada de Bars des 
de la frontal que va treure la 
pols de l’escaire.
Ara amb el botí d’aquests 10 
punts, patits i lluitats com 
mai, els “rigats” han dispo-

sarat d’una setmana sencera 
per afrontar el pròxim partit, 

diumenge a l’Oliveras de la 
Riba, contra el Voltregà, un ri-

val que aquesta temporada està 
fent, en general, un bon paper.

El CFI femení es refà d’un mal inici i empata davant el Vic
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
VIC RIUPRIMER REFO 1

Duel a la part alta de 
la classificació. Dos 
equips empatats 

a punts que volien desfer 
aquest empat tècnic, a Les 
Comes, que lluïa a la perfec-
ció. El conjunt vigatà destaca 
pel seu gran atac i les blaves 
haurien d’estar ben concen-
trades durant els noranta 
minuts. Les igualadines vo-
lien recuperar sensacions, 
després de caure davant el 
Levante Las Planas la setma-
na anterior.

No obstant, l’inici va ser el 
pitjor possible. Als trenta se-
gons, xut des de fora l’àrea de 
les visitants, que significava 
el zero a un. L’equip no es va 
enfonsar i, tan sols un minut 
més tard, Mar va tenir l’em-
pat a les seves botes, però no 
va saber definir. El duel es 
calmava, després d’un co-
mençament atípic. Hi havia 
molta intensitat, però no 
tantes arribades. Calia tenir 
el cap fred i seguir treballant 
per capgirar el resultat.
Amb el pas dels minuts, les 
blaves van tenir tímides 
aproximacions, que no es 
van convertir en gol per la 

falta de contundència. S’arri-
bava al descans amb un mar-
cador advers, que es podia 
remuntar.
A la segona meitat calia do-
nar-ho tot i l’equip va donar 
un pas endavant. Això es va 
reflectir sobre el terreny de 
joc i les ocasions blaves ana-
ven produint-se. Així va ser 
com, al minut 55, Ari va fer 
una gran cavalcada per ban-
da i va definir increïblement, 
per tot l’escaire. Un empat 
més que merescut.
El conjunt igualadí va ser in-
sistint i tant Pauli com Ma-
rina van disposar de grans 
ocasions de gol per poder-se 

emportar els tres punts. 
Malauradament, no va poder 
ser i es va acabar l’enfronta-
ment amb el repartiment de 

punts.
El cap de setmana, les ano-
ienques visitaran el Nou Sar-
denya, davant el CE Europa.

Bateria 720 wh
          Motor    80 Nm
            12 velocitats  

a partir 
de 150€
al mes

24 quotes sense interessos 
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Empat contra el líder per sortir de la mala dinàmica de resultats
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
CE EUROPA 1

E l líder de la 3a Divi-
sió visitava Les Co-
mes, amb la intenció 

de seguir invicte. En canvi, 
els igualadins volien capgi-
rar la mala ratxa de resultats 
que s’havien donat en els 
passades quatre jornades de 
competició. Els escapolats es 
caracteritzen per la seva con-
tundència en atac i calia que 
els igualadins no cometessin 
errors a prop de la pròpia 
àrea. Un  enfrontament molt 
complicat que calia encarar 
amb optimisme.
L’inici del duel va ser immi-
llorable. Gran domini dels lo-
cals, que es trobaven molt cò-
modes amb la pilota, tancant 
a l’Europa a la seva pròpia 
àrea. Amb aquest panorama, 
al minut 12, Genís es va en-

dinsar a l’àrea rival, fent una 
magnífica centrada per Huer-
tas, que feia un cop de cap 
imparable, per fer l’un a zero.
L’equip es trobava bé, però ca-
lia no abaixar la guàrdia, per 
la gran qualitat del rival. Els 
blaus van estar molt bé, però 
una gran acció de l’extrem vi-
sitant, va provocar l’empat vi-
sitant. Des d’aquell moment, 
el partit va calmar-se, gràcies 
al joc de l’equip de Cabestany, 
que va disposar de diferents 
aproximacions que no van 
acabar en gol. S’arribava al 
descans amb bones sensaci-
ons, però sent conscients que 
els segons 45 minuts serien 
durs.
A la represa, la tònica va ser 
molt similar i els blaus van 
portar la batuta del joc, tenint 
grans aproximacions, que 
tant el porter visitant com el 
pal van poder refusar. Sem-
blava mentida que no entrés 
el segon. No obstant, els esca-

polats feien gala de la seva ca-
tegoria i generaven perill en 
escassos contracops. Seguir 
aquesta tendència podria sig-
nificar el triomf, però final-

ment, la defensa barcelonina 
va resistir i el duel va acabar 
amb l’un a un.
L’equip suma el desè punt de 
la temporada i aquest cap de 

setmana disputarà el darrer 
partit de lliga de l’any, a Vila-
franca, per jugar, de nou, da-
vant un conjunt capdavanter 
de la competició.

Joan Laporta presentarà 
la seva candidatura 
dimecres a Igualada

FUTBOL / LA VEU 

E l passat dijous 10 de 
desembre es va anun-
ciar el Partit de La Ma-

rató de TV3, que se celebrarà 
el pròxim mes de març.
La majoria d'actes de La Ma-
rató 2020, que recapta fons 
per fer front a la covid-19, es 
produiran el proper diumen-
ge 20 de desembre.
No obstant, el mes de març 
s'aprofitarà el clàssic partit 
de futbol de famosos, per fer 

CLUBS / LA VEU 

E l precandidat a la pre-
sidència del Barça, 
Joan Laporta, serà a 

Igualada la setmana vinent. 
Concretament, presentarà la 
seva candidatura en un acte 
al Teatre de l’Aurora, a les 

18.30 hores del dimecres 23 
de desembre.
L’aforament serà limitat a fi 
de mantenir les distàncies, 
serà obligatori l’ús de mas-
careta, i a l’entrada caldrà 
rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic, avisen des de 
l’organització.

El partit dels famosos de la Marató de 
TV3 es jugarà a les Comes, el març

una gran festa de cloenda. A 
la vegada, l'organització de 
La Marató s'ha compromès 
que el dia 20 de desembre, 
en la primera de les conne-
xions que faci la Laura Rosel 
mostrarà les samarretes dis-
senyades exclusivament pel 
duel.
La samarreta blava significa 
Igualada, una ciutat que ha 
patit molt durant la pandè-
mia i que històricament s'ha 
associat a aquest color. Pel 
que fa a la negra, és com-

memoració a tots els éssers 
estimats que ens han deixat 
durant la pandèmia.
Pel que fa a la venda de sa-
marretes des del club s'ha 
iniciat una campanya per 
vendre samarretes per re-
captar diners per La Marató. 
Es podran comprar a les ofi-
cines del club i estem treba-
llant per poder tenir algun 
altre punt de venda a Iguala-
da, juntament amb punts de 
venda tant al Bages com el 
Berguedà.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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CURSES / LA VEU 

La Cursa de l'Esquia-
dor celebra enguany la 
seva 32a edició en for-

mat virtual. Dissabte vinent 
dia 19, i aprofitant el canvi 
de confinament de munici-
pal a comarcal, organitzen 
des del Club Excursionista 
Uecanoia un entrenament 
pel circuit de #trail de 10km 
de l' #EsquiadorVirtual  ex-
clusiu per noies.
El guiatge serà per part de 
les dues cracks de la Uecano-
ia Marta Segura i Georgina 
Gabarró i es faran diversos 
grups segons participants i 
ritmes.
Cal una inscripció prèvia a 
https://www.uecanoia.cat/
activitat/entrenament-es-
quiador-noies/

UECANOIA / LA VEU 

Aquest ha estat un any 
ben boig per la socie-
tat en general i, com 

no podia ser d'una altra ma-
nera, també ho ha estat per la 
Uecanoia.
Tot i  amb això, durant aquest 
2020 s'han fet cursos de mun-
tanya, de reparació de mate-
rial, xerrades tècniques, s'ha 
participat en algunes cur-
ses (de les poques que s'han 
mantingut al calendari), s'ha 
fet créixer l'Escola Esporti-
va, campaments d'estiu, etc, i 
clar, ara és l'hora de posar-ho 
en comú amb els socis de l'en-
titat.
El proper 22 de desembre, a 

Entrenament de la Cursa de 
l'Esquiador 2020, exclusiu per a noies

Serà les 9 del matí. Lloc de 
sortida: Avinguda Unió, 60, 
08719 Castellolí (Barcelona)
Recorregut: 10,2km
És obligatori l'ús de masca-
reta per abans de començar 
i al finalitzar l'activitat. L'ac-

tivitat es realitzarà seguint 
les normes de seguretat es-
tablertes per les activitats a 
l'aire lliure. Cada noia pot 
dur, si vol, com a màxim, ens 
diuen des del club, un acom-
panyant masculí. 

El 22 de desembre, assemblea anual de 
socis de la UECAnoia

les 19:30h en primera convo-
catòria i a les 20:00 en segona 
convocatòria, es durà a terme 
l'Assemblea anual de socis del 
Club Excursionista Uecanoia. 
Tots els socis/es que vulguin 
saber la marxa del club, que 
tinguin dubtes, propostes, 
i que vulguin conèixer als 

responsables de cada secció 
aquest és un bon moment.
L'assemblea es durà mante-
nint les mesures de protecció 
recomanades i és per això que 
es prega l'ús de mascareta en 
tot moment i de no deixar el 
lloc assignat a la sala fins l'ho-
ra de marxar.

Les entitats esportives 
rebran ajuts per no poder 
obrir al públic
UECANOIA / LA VEU 

La consellera de la Pre-
sidència i portaveu 
del Govern, Meritxell 

Budó, ha anunciat davant del 
ple del Parlament que s’ha 
resolt la convocatòria d’ajuts 
extraordinaris que atorgarà 
el Consell Català de l’Esport 
per fer front a la suspensió de 
l'obertura al públic de les ins-
tal·lacions i dels equipaments 
esportius durant la pandè-
mia. 
Budó ha informat que aquests 
ajuts, dotats amb 25 milions 
d’euros en total, arribaran a 
“1.234 entitats, entre les quals 
hi ha 680 empreses, 12 fun-
dacions i 542 entitats espor-
tives”.
Meritxell Budó ha intervin-
gut aquesta tarda al ple del 
Parlament per presentar el 
Decret llei 43/2020, de 17 de 
novembre, pel qual s'habilita 
el Consell Català de l'Esport 
per a l'atorgament d'ajuts ex-
traordinaris i d'emergència 
per fer front a la suspensió 
de l'obertura al públic de les 
instal·lacions i dels equipa-
ments esportius a Catalunya; 
es crea el Fons extraordinari 
addicional 2020 per als ens 
locals, i es modifica el Decret 
llei 41/2020, de 10 de novem-
bre, de mesures extraordinà-
ries de caràcter social en cen-
tres educatius i en l'àmbit de 
l'educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer 
front a la crisi sanitària, eco-
nòmica i social generada per 
la Covid-19.
Durant la seva intervenció, 
Meritxell Budó ha posat de 
relleu que la previsió d’ajuts 

feta pel Govern per a aquests 
equipaments i instal·lacions 
esportives “ha estat ben pro-
porcionada i hem pogut co-
brir totes les sol·licituds que 
complien els requisits de les 
bases”. En aquest sentit, ha dit 
que “s’esgotaran gairebé la to-
talitat dels 25 milions, sense 
que cap entitat que complei-
xi amb els requisits es quedi 
fora del procediment de con-
cessió”.
La consellera ha explicat que 
des del Govern s’ha convocat 
periòdicament els màxims re-
presentants del sector espor-
tiu a Catalunya, mitjançant 
una taula de treball sectorial, 
constituïda el passat 9 d’abril, 
per tal d’abordar “la greu 
afectació econòmica i soci-
al de caràcter essencial en el 
sector de l'esport i de l'activi-
tat física a Catalunya” davant 
la suspensió de l'activitat i el 
tancament de les instal·laci-
ons i dels equipaments espor-
tius.
També ha recordat que du-
rant aquest 2020 “s’ha volgut 
garantir i ampliar les dotaci-
ons de les convocatòries de 
subvencions per donar res-
posta a la complicada situació 
de la pandèmia”. I ha assenya-
lat que “s’han treballat d’altres 
mesures extraordinàries per 
arribar a tot el sector afec-
tat, actuacions que han po-
sat a disposició 35 milions 
més no previstos inicial-
ment abans de començar la 
pandèmia”.
El decret també contempla la 
creació del Fons extraordina-
ri addicional 2020 per als ens 
locals, que enguany està dotat 
amb 20 milions d’euros.

La teva botiga especialista en servei de venda i reparacions d’informàtica a Igualada
NEW

Disposem d’un servei tècnic en 
Venda i Reparacions  d’equips Apple 

Servei Tècnic Apple

Renovem el teu Equip AppleRenovem el teu Equip Apple**??

*Equips a partir del any 2010*Equips a partir del any 2010

  Actualitzem i Ampliem els teus Equips 
  perque els puguis seguir utilitzant.
  Reparem i Canviem Pantalles, Disc Durs, 
  Ampliació de Rams, Canvi de Gràfiques....
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / CRISTINA ROMA 

Malgrat els temps que 
corren, enguany a 
Igualada es podrà 

viure un any més la màgia 
dels Pastorets al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Serà d’una 
manera diferent, adaptada 
a les circumstàncies, en un 
format més reduït però sense 
perdre l’essència de la història 
de Josep Maria Folch i Torres 
que cada any l’Esbart Igualadí 
porta a l’escenari. Aquest diu-
menge dia 20 a les 12 del mig-
dia es farà la primera sessió, a 
la qual li seguiran les sessions 
dels dies 26 i 27 de desembre 
i el 3 de gener, a la mateixa 
hora.
En Francesc Ferrer, de l’Es-
bart Igualadí, ens fa cinc cèn-
tims de com serà tot plegat.

Aquest any Igualada tindrà 
Pastorets, però no seran 
com sempre. Què podran 
veure els espectadors?
Al setembre, després de l’es-
tiu, vam començar a pregun-
tar-nos a veure què faríem 
aquest any amb els Pastorets.  
Van sortir diverses idees i la 
primera a la qual vam optar 
va ser filmar les diverses es-
cenes dels Pastorets en es-
pais naturals de la comarca 
per després convertir-ho en 
format audiovisual; vam co-
mençar a treballar-hi però 
aleshores es va produir el pri-
mer tancament i ho vam ha-
ver de parar. I aquí vam optar 
per una altra de les opcions 
que havíem trobat i que és la 
que veuran els espectadors. 
Vam tenir la sort que el Josep 
Balcells, l’any 2018 va fer un 

Els Pastorets d’Igualada, un any més a l’Ateneu

enregistrament complet i de 
bona qualitat de tota l’obra 
dels Pastorets i a partir de 
trossos d’aquest enregistra-
ment combinats amb actors 
dalt de l’escenari serà el que 
veuran els espectadors d’en-
guany. Pensant en la segu-
retat dels actors vam decidir 
que només sortirien a escena 
el Lluquet, el Rovelló, Sata-
nàs, Llucifer, Sant Miquel, 
la Mare de Déu, Sant Josep 
i un petit moment al princi-
pi, l’Àvia. Però hem treballat 
l’obra de tal manera que dalt 
l’escenari només hi haurà cinc 
actors, els altres sortiran en 
moments molt puntuals. Te-
níem també el dubte de si els 
actors havien de sortir amb 
mascareta o no, i finalment 
en la darrera reunió es va de-
cidir que sí que la portarien, 
pensant en la seva seguretat. 

També estem mirant de po-
der fer un test d’antígens als 
actors abans de cada funció.

Com ha estat el procés de 
creació d’aquests “nous” 
Pastorets?
Hem tingut uns elements 
claus per poder fer el procés 
amb èxit, que són les perso-
nes que han fet possible tota 
la part de l’audiovisual: el Jor-
di Balcells que ens va facilitar 
el video; el Gerard Eroles ha 
estat qui va fragmentar el ví-
deo en els trossos que havíem 
acordat que necessitàvem. 
Després el Jordi Solà ha estat 
qui ha fet tots els mappings 
que es veuran a l’escenari de 
l’Ateneu i finalment el Roger 
Oriol ha fet de coordinador 
entre tot el  muntatge audi-
ovisual, la luminotècnia i la 
part teatral en directe. Ha 

estat una gran feinada però 
penso que ha quedat molt bé 
i que la gent en gaudirà.

Va ser difícil la decisió de 
tirar endavant malgrat les 
circumstàncies?
En teníem moltes ganes, no 
volíem que Igualada es que-
dés sense Pastorets però haví-
em de pensar-ho molt bé.

Què han de fer les persones 
que vulguin venir a veure els 
Pastorets?
Doncs, tenint en compte 
l’aforament reduït que per llei 
encara tenim, poden com-
prar les entrades pels canals  
habituals, la web del Teatre 
Municipal, a la web de Pas-
torets o bé a la taquilla una 
hora abans de cada funció. Es 
mantindran totes les mesures 
de seguretat necessàries.

Formeu part de la Coordi-
nadora de Pastorets de Cata-
lunya. Sabeu si es fan molts 
Pastorets enguany al país?
Mira, de les 64 colles que fem 
Pastorets habitualment aquest 
any n’hi ha 40 que han decidit, 
cada una adaptant-los la seva 
manera, de tirar-los endavant. 
Per exemple, sé dels Pastorets 
de Mataró que faran lectu-
res dels textos de la història 
acompanyades de la música en 
directe de la banda. És un any 
complicat i cada un s’adapta 
com pot o com li sembla.

Des que l’Esbart Dansaire fa 
els Pastorets d’Igualada, s’han 
deixat de fer alguna vegada?
L’Esbart Igualadí ha fet els Pas-
torets ininterrompudament 
durant 62 anys. Anteriorment, 
que a Igualada ja es feien Pas-
torets, sí que hi havia hagut 
anys que no se n’havien fet.

El programa de mà, amb la 
típica auca que cada any edi-
teu, aquest any també exis-
teix oi?
Sí, tot i que com que estàvem 
pendents del permís del Pro-
cicat i de l’Ajuntament per po-
der fer els Pastorets, fins la set-
mana passada no es va editar 
el programa. Però hem d’estar 
molt agraïts a tots els patro-
cinadors que han continuat 
fent les seves aportacions vo-
luntàriament, així com també 
agrair a l’Ajuntament d’Igua-
lada el seu suport. També és 
molt important donar les grà-
cies a totes les persones que, 
encara que aquests any no po-
den ser-hi presents, també ens 
han ajudat, molts cops des de 
casa, en el que ha calgut.
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Auro-
ra continua la Pro-
gramació Setembre/

Desembre 2020 aquest cap 
de setmana amb Denarius 
World, dels pierencs Punt-
Moc. Denarius és el nom de 
la moneda romana de plata 
que es va convertir en la base 
d’un sistema monetari molt 
innovador per l’època. Rà-
pidament aquest sistema va 
provocar que la societat s’ori-
entés només cap als diners, 
disposada a ser abatuda i 
conquistada, per acabar con-
vertint-se en l’actual “socie-
tat capitalista benestant”. La 
companyia PuntMoc s’ha 
basat en aquesta realitat per 
crear Denarius World, un 
espectacle que escenifica a 
través de l’humor absurd i de 
manera descarada i divertida 
els problemes d’aquest mo-
del social. Consideren que 

la manera com veiem el món 
està feta per ignorar una re-
alitat injusta i intolerable. 
Així, amb la innocència que 
els caracteritza, han creat un 
joc corporal delirant en un 
món on tot és veloç, instan-
tani i eficient.
PuntMoc està formada per 
l’Hèctor, el Juli i el Guillem, 
els tres germans Boada Fer-
rer. Des del 2001 dediquen 
els seus esforços a l’explo-
ració del llenguatge més in-
trínsec de l’ésser humà, com 
també a la recerca d’allò més 
genuí dins nostre, que mos-
tren a través del registre del 

Aquest cap de setmana, teatre d’humor a l’Aurora 
amb ‘Denarius World’ dels pierencs PuntMoc

clown i l’humor absurd. Amb 
una llarga i exitosa trajectò-
ria internacional, la compa-

nyia ha actuat a Espanya, Ità-
lia, França, Suïssa, Portugal i 
Corea del Sud entre d’altres i 
ha rebut una desena de pre-
mis.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de De-
narius World, tindran lloc 
divendres 18 i dissabte 19 
de desembre a les 20 h i diu-
menge 20 de desembre a les 
19 h. Després de la funció de 
divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 

opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat. Els 
espectadors podran tornar a 
casa fins a les 23 h i hauran 
de guardar l’entrada per en-
senyar-la, en cas de control.

PuntMoc escenifica 
a través de l’humor 
absurd i de manera 

descarada i divertida, 
la societat capitalista 

en què vivim

DOCUMENTAL / LA VEU 

Dissabte dia 19 de de-
sembre a les 7 del 
vespre s’estrenarà al 

Teatre de l’Ateneu Igualadí el 
documental Nascuts per ser 
lliures, en un acte organitzat 
per la seu territorial d’Òm-
nium Cultural a l’Anoia i 
l’associació juvenil La Coll@
nada. Aquest treball fa un re-
pàs del moviment per l’objec-
ció de consciència i la insub-
missió a Igualada i l’Anoia.
L’acte de presentació inclourà 
la projecció del documental i 
una taula rodona amb testi-
monis. L’entrada és gratuïta, 
amb aforament limitat i amb 
totes les garanties sanitàries. 
Per assistir-hi, cal fer la reser-
va prèviament a través de la 
plataforma Tiquets Igualada 
(https://tiquetsigualada.cat/). 

Les portes del teatre s’obriran 
a dos quarts de 7 del vespre, 
mitja hora abans de l’inici de 
la projecció.
El moviment per l’objecció 
de consciència i la insubmis-
sió va comportar la supressió 
del servei militar obligatori a 
l’Estat espanyol l’any 2001. A 
partir de l’any 1989, en què es 
van presentar públicament els 
primers insubmisos, milers 
de joves s’oposaren a la rea-
lització del servei militar, i ho 
feren de manera organitzada i 
coordinada a través d’un mo-
viment de desobediència civil 
que va fer col·lapsar l’Estat.
Igualada no va ser una excep-
ció, i diversos joves van plan-
tar cara a l’exèrcit, negant-se 
a la realització del servei 
militar, però també a la rea-
lització del servei civil substi-
tutori, cosa per la qual foren 

jutjats i condemnats. La seva 
lluita, però, no naixia del no-
res, ja que des de finals dels 
anys setanta, els objectors de 
consciència havien començat 
a llaurar un llarg camí d’opo-
sició al militarisme.
El documental, promogut per 
Òmnium Cultural Anoia, és 
obra de l’igualadí Dan Or-
tínez, d’Aixina Produccions, i 
fa un repàs d’aquesta lluita de 
la mà d’alguns dels seus pro-
tagonistes a Igualada i de per-
sones de l’entorn dels insub-
misos. A més, compta amb el 
testimoni de Pepe Beúnza i 
Dolors Sabater, activistes his-
tòrics del moviment antimi-
litarista català. També hi han 
participat joves igualadins 
que han realitzat diverses 
posades en escena per tal de 
contextualitzar el documen-
tal a l’actualitat.

Òmnium i La Coll@nada estrenen el 
documental “Nascuts per ser lliures”

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

El violagambista, direc-
tor, compositor, pe-
dagog i investigador 

Jordi Savall ha assegurat en 
una entrevista a Rac 1: “Sóc 
molt conscient que pot-
ser em queden cinc anys de 
vida professional”. Savall ha 
dit que en aquest temps vol 
fer les coses que realment 
té ganes de fer, però és una 
qüestió que no el preocu-
pa perquè té la maleta feta 
per marxar demà, “si cal”. 
“M’agradaria poder anar-
me’n sabent que la Capella 
Reial de Catalunya i Le Con-
cert des Nations poguessin 
quedar arrelats al país”, ha 
afirmat. Al músic no li agra-
daria que li passés el mateix 

que va succeir amb Pau Ca-
sals, “que no n’ha quedat res”. 
L’artista, de 79 anys, va ser 
diagnosticat de covid-19 a 
l’octubre i dilluns tornava als 
escenaris.
“El perill és que, quan jo em 
mori, diguin: ‘El període Sa-
vall s’ha acabat. El que va fer, 
ho deixem córrer’”, ha sug-
gerit el músic. Tanmateix, ha 
animat a acceptar que “tot el 
que és viu, neix i mor”. Per a 
ell, el més difícil d’acceptar 
és la malaltia, i la que li faria 
“més angúnia” seria una en 
la qual perdés les facultats, 
com l’Alzheimer, ha dit.
El músic ha recordat que va 
conèixer el violoncel·lista i 
compositor Pau Casals a Pra-
des, i ha recordat que veure 
com assajava va ser una “ex-
periència increïble”. Ha re-
memorat també l’energia i la 
passió que transmetia, “com 
una persona de vint anys”.
Sobre la covid-19, ha con-

fessat que quan va rebre el 
diagnòstic de coronavirus va 
pensar que era “una putada” 
pel risc de la malaltia en per-
sones de la seva edat, i també 
perquè el confinament el va 
obligar a anul·lar concerts: 
“Va ser un desastre”.
“Vaig estar molt preocupat. 
Però veia que el meu cos no 
reaccionava pitjor i continu-
ava tenint gust”, ha explicat el 

violagambista, que no tenia 
ganes de llegir ni de fer res, 
sinó “només de dormir”. De 
fet, va passar pràcticament 
dues setmanes dormint. 
D’altra banda, ha recordat la 
sensació de no saber quants 
dies pot allargar-se la malal-
tia, i fins i tot el fet de pensar 
que “hi havia persones que al 
cap de sis mesos encara esta-
ven cansades”.
Ha dit que, com a músic, una 
de les coses que afronta cada 
dia és no tenir por, perquè 
“sempre pot passar qualse-
vol cosa”, així que aquesta 
actitud sempre l’ha ajudat. 
“Quan has de tocar i tens una 
por tremenda, però quan co-
mença a sonar com ha de so-
nar, gaudeixes”, ha dit. Savall 
ha destacat que per a tocar 
bé, cal estar en forma, i no es 
pot ser un bon músic, si no 
s’està mentalment obert. “En 
música no es pot mentir”, ha 
avisat.

Jordi Savall: “M’agradaria 
que la meva feina quedés 
arrelada al país”

PATRIMONI / LA VEU 

L’ornitòleg i membre del 
CECI Daniel Macià i 
Martí ha donat a la Bi-

blioteca Central d’Igualada 
un DVD amb l’inventari de 
barraques i construccions de 
pedra seca que ha fet aquest 
2020. El treball també inclou 
el documental «Pedra seca a 
l’Anoia» que va fer l’Institut 
d’Estudis Penedesencs amb 
motiu de la Setmana de la Pe-
dra Seca, en què aquest espe-
cialista anoienc va participar. 
Aquest DVD passa a formar 
part de la Col·lecció Local de 
la Biblioteca i estarà disponi-
ble per a la seva consulta. 
Daniel Macià ha elaborat di-
versos inventaris de les cons-
truccions de pedra seca a la 
comarca, i a la Biblioteca es 
poden trobar des del 2018. 
Macià també és autor d’estu-
dis sobre els ocells i els arbres 
de l’Anoia. Destaquen títols 
com «Ocells del riu Ano-
ia: el seu pas per Igualada»; 

«Ocells del Puig Aguilera»; i 
el treball i CD dels ocells ob-
servats a l’Anoia entre els anys 
1990 al 2000 i entre el 2001 i 
el 2010. També el volum «Ar-
bres de la comarca de l’Ano-
ia: singulars i monumentals». 
A més d’aquests llibres a la 
Col·lecció Local també es 
poden consultar els treballs 

Daniel Macià fa inventari de les 
barraques i construccions de pedra seca

de camp, articles en revistes, 
fitxes tècniques i altres do-
cuments relacionats amb el 
patrimoni natural de l’Anoia 
que ha fet Daniel Macià al 
llarg dels anys. La Biblioteca 
posa tota aquesta documen-
tació a l’abast de tots els in-
vestigadors i estudiants que 
hi estiguin interessats.

El músic igualadí, que 
ha passat recentment 
la covid-19, reflexiona 
sobre el seu treball i el 
llegat que en quedarà 

quan deixi la vida 
professional

www.teatreaurora.cat

Ara més que mai...

regala(‘t)
teatre de
primera fila

Regala Aurora, 
l'encertaràs segur!

 Xecs Regals de 20€, 30€, 50€ i 60€

 Bescanviables per a qualsevol dels espectacles 
programats pel Teatre de l’Aurora durant tot el 2021

 També pots regalar un any de subscripció als Amics del 
Teatre de l’Aurora
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MÚSICA /RAMON ROBERT 

Ja fa cinquanta anys que 
els Beatles ho varen dei-
xar córrer. A l’any 1970, 

després de una dècada de cre-
ació i activitat musical com-
partida, Paul McCartney va 
anunciar el trencament del 
grup, significant la separació 
professional i artística dels 
seus quatre membres. Cin-
quanta anys són molts anys, 
però el cert és que la música 
dels nois de Liverpool mai no 
ha deixat de sonar ni d’escol-
tar-se. Rememorant aquell 
comiat, farem memòria d’al-
gunes de les millors cançons 
d’aquell històric grup musi-
cal. 

Tell my Why
Una de les cançons més cone-
gudes del disc i pel·lícula A 
Hard day’s night, realitzada a 
l’any 1964 per Richard Les-
ter. Va ser escrita per John 
Lennon, qui també es va fer 
càrrec de la veu solista. Re-
gistrada en plena era de beat-
lemanía, és una de les més rít-
miques i infal·libles cançons 
d’amor (o desamor, si voleu) 
del quartet. 
h t t p s : / / y o u t u . b e / t k u K -
MuWhn28? l i s t=TLPQM-
DEwOTIwMjBK-89J1Hrc4w 

Yesterday 
Registrada en solitari pel 
seu autor (Paul McCartney) 

Mig segle sense els Beatles
el dia 14 de juny de 1965, és 
sens dubte una de les tonades 
punteres dels Beatles i alhora, 
una de les melodies impres-
cindibles del segle XX. De fet, 
se’n coneixen més de dues mil 
versions, totes elles  editades 
en disc. Bonica, emotiva, me-
langiosa…
h t t p s : / / y o u t u . b e /
PBCNsMSkaYo 

Help!
Aquesta categòrica i vibrant 
cançó de John Lennon (en la 
que demana ajuda)  també va 
donar nom a la segona pel·lí-
cula (Richard Lester, 1965) i 
al cinquè longplay del fabulós 
grup musical britànic. Edita-
da també en format de single 
de vinil, va ser número 1 als 
hit parades de Gran Bretanya, 
Estats Units i de mig mon. 
https://youtu.be/2Q_ZzB-
GPdqE 

Medley 
En la seva discografia ofici-
al, els Beatles van publicar 
aproximadament unes 190 
cançons. Pel cap baix, mig 
centenar d’elles mereixerien 
destacar en qualsevol anto-
logia de les millors cançons 
populars del segle XX.  Ben 
segur que hi serien, entre 
moltes d’altres, A hard day’s 
night, He comes the sun o A 
day in the life. 
https://youtu.be/1eJbPxSs-Fk 
 
Words of love
Un dels ídols adolescents de 
Paul McCartney va ser el gran 
músic i cantant Buddy Holly, 
mort en un accident d’aviació 
el mes de febrer de 1959. Qua-
tre anys després, els Beatles li 
van retre homenatge enregis-
trant una de les cançons de 
l’admirat artista texà, Words 

of love, que es va incloure dins 
l’àlbum Beatles for sale (1963). 
ht t ps : / / youtu . be / r 5 n A R-
ZKS-AY 

Julia
“Somriure del vent, noia del 
oceà, truca’m, i llavors cantaré 
una cançó amorosa per a Julia”. 
John Lennon, tantes vegades 
ressentit, immoderat i radical, 
també va escriure algunes can-
çons molt sentides, cas de Julia, 
un bonic i trist cant d’amor a la 
seva pròpia mare, Julia Stanley, 
a la que un conductor inexpert 
va atropellar mortalment a 
un carrer de Liverpool a l’any 
1958, als 44 anys. 
https://youtu.be/SSlf2_A_
8qM?li st=TLPQMDEwO-
TIwMjBK-89J1Hrc4w 

Strawberry Fields Forever
Tots els nens tenen el seu para-
dís secret. El de John Lennon es 
deia Strawberry Fields, el gran 
jardí de l’orfenat que hi havia al 
costat de la casa de la seva tie-
ta Mimi. John saltava les reixes 
vermelles i jugava al jardí amb 
els nens de l’orfenat del barri de 
Woolton, a Liverpool. Aquell 
lloc inspiraria una de les seves 
millors cançons, considerada 
una cimera del pop psicodèlic. 
https://youtu.be/HtUH9z_Oey8 

Something
Ocult darrere l’imponent om-
bra de Lennon i McCartney, 

el discret George Harrison no 
va destacar fins molt entrada la 
dècada dels anys 60. Però lla-
vors sorprendria amb algunes 
cançons extraordinàries, cas 
d’aquesta. Després de Yester-
day, és la segona cançó beatle 
més versionada per altres artis-
tes, tant grups com orquestres i 
solistes de tota mena, inclosos 
Elvis Presley i Frank Sinatra.  
ht t p s : / / y o ut u . b e / Ue l D r-
Z1aFeY?list=TLPQMDEwO-
TIwMjBK-89J1Hrc4w 

Revolution
“Dius que vols una revolució. 
Molt bé, tots volem canviar el 
món. Em dius que es evolució. 
Bé, saps que tots volem canvi-
ar el món. Però si em parles de 
destrucció, llavors no comptis 
amb mi”. Un dels temes més 
emblemàtics del pacifista John 
Lennon. La cançó es va editar 
en molts països com a cara B 
del single Hey Jude. 
https://youtu.be/BGLGzR-
XY5Bw 

Hey Jude
Certament, algunes cançons 
suporten la infal·lible prova 
del temps. És el cas d’aquesta 
inoblidable melodia de Paul 
McCartney. Paul la va can-
tar amb els Beatles, amb els 
Wings, en solitari i la seguirà 
cantant mentre segueixi viu. 
És un himne del segle XX, i 
també ja és un clàssic absolut 
de la música popular. 
https://youtu.be/A_MjCqQoLLA 

Free is a Bird
Diane Smith: “Vàrem posar 
aquesta cançó en el funeral 
del meu fill, a l’any 2009”. La 
cançó va ser originàriament  
enregistrada de forma incom-
pleta per John Lennon el 1977, 
però no va ser fins el 1994 

quan Ringo, George i Paul 
McCartney la van completar i 
editar. Free is a bird va ser in-
tegrada en el disc i en el docu-
mental The Beatles Anthology, 
obtenint gran difusió i vendes 
milionàries.  
https://youtu.be/ODIvONHPqpk 

Don’t let me down
Escrita per John Lennon a 
l’any 1968, aquesta cançó va 
ser inclosa en l’elapé Let it be, 
sent igualment enregistrada 
per The Beatles dalt del terrat 
de l’edifici Apple el dia 30 de 
gener de 1969. Aquell va ser 
el darrer concert del grup, que 
irremeiablement es trencaria 
pocs  mesos més tard. 
https://youtu.be/-AWYn2cy1o-
o?list=TLPQMDEwOTIwM-
jBK-89J1Hrc4w 

Good night
“Ara és el moment de dir 
bona nit. Ara el sol ha apagat 
la seva llum. Bona nit, dorm 
bé”. John Lennon va escriure 
aquesta cançó de bressol per 
al seu fill Julian, que llavors 
tenia cinc anys. Però deixa-
ria que fos Ringo Starr qui 
la cantés, acompanyant-se 
d’una orquestra simfònica i 
d’un cor, els Mike Sammes 
Singers. Els oients del pro-
grama radiofònic La nit dels 
ignorants la coneixen molt 
bé.
https://youtu.be/BMv3a7K-
x3eQ 

Presentant aquest cupó 
a l’entrada del teatre 

VÀLID PER A 1 PERSONA

de dte.
RESERVA LA TEVA ENTRADA: 

www.elspastorets.com
pastoretsigualada@gmail.com

Tel. 93 803 75 56
Punt d’informació cultural i turística

A la taquilla del teatre: 
Dijous d’11 a 13:00 i de 6 a 20:00 h

1 hora abans de cada funció

25%
de dte



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

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.

PANORÀMICA D’IGUALADA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.
PERSPECTIVA DEL BARRI INDUSTRIAL DE “EL REC”, I “LA IGUALADINA COTONERA” AMB LA SEVA XEMENEIA QUADRADA EN PRI-
MER PLÀNOL A L’ESQUERRA.
CAPTURA FETA DES DELS TERRENYS DE MONTBUI, A PROP DE LA ZONA DEL PONT.
No està massa clara l’autoria de la fotografia; per tant no és prudent de donar cap nom.

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.

MÚSICA / LA VEU 

E l músic igualadí Ar-
nau Costa, acaba de 
publicar el seu primer 

senzill Diuen (https://youtu.
be/cqAt6odqlu4), extret del 
seu primer àlbum, que sorti-
rà a la llum la primavera del 
2021.
Fill del també músic, Pep 
Costa, l’Arnau va entrar en el 
món de la música des de ben 
petit. Va començar tocant la 
batería i més tard el clarinet, 
per endinsar-se a l’adoles-
cència en el piano i comen-
çar a composar.
El CD, amb el títol Entre tú i jo, 
compost per 10 cançons, ha es-
tat gravat als estudis de l’Escola 
Lamusik d’Igualada, serà auto-
editat, i l’Arnau Costa ha enre-
gistrat la veu, la bateria i el pia-
no. En el disc ha comptat amb 
la col.laboració  de Ciprian 
Bilis (baix) i Maria Casas i Pep 

Costa (cors). La producció ha 
anat a càrrec de Joan «»Nitus» 
Grados i de Julián Xhaferi.
A les seves lletres, el músic 
d’Igualada parla de sí ma-
teix, reflexiona sobre la vida, 

Arnau Costa publica el seu primer 
senzill, “Diuen”

i crea monòlegs que són car-
tes a gent del seu món afectiu. 
Tot embolicat amb la vessant 
d’influències Pop-Rock, de 
vegades festiu i d’altres amb 
balades.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dilluns dia 21 
tindrem el tradicional 
concert de Nadal.

En aquesta ocasió volem 
commemorar els 250 anys del 
naixement  de Beethoven, us 
oferirem la Novena Simfonia.
El 1824 Beethoven compon la 
seva Novena Simfonia en re 
menor (Op. 125), la Simfonia 
Coral. Aquesta ha estat decla-

La Novena Simfonia de 
Beethoven, dilluns a 
l’AUGA

rada recentment Patrimoni 
Cultural de la Humanitat per 
la UNESCO. L’últim movi-
ment d’aquesta simfonia va 
ser adoptat a més el 1972 pel 
Consell d’Europa com el seu 
himne i el 1985 va ser adop-
tat pels caps d’estat i del go-
vern de la Unió Europea com 
l’himne oficial.
Com és habitual darrera-
ment, es podrà veure a les 6 
de la tarda pel Canal Taronja.
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MÚSICA / LA VEU 

El dimecres 23 de de-
sembre, a les 19 h, la 
basílica de Santa Maria 

d’Igualada acollirà el concert 
El Cant de la Sibil·la, a càrrec 
del Cor Francesc Valls de la 
catedral de Barcelona, sota la 
direcció de Pere Lluís Biosca, 
i amb interpretacions de Ma-
riona Llobera (Sibil·la) i Jona-
tan Carbó (orgue)
Per damunt de l’impressio-
nant silenci de la nau, la figu-
ra de la Sibil·la i la seva veu 
fràgil, dalt de la trona, procla-
mant amb l’espasa els esde-
veniments terribles que han 
d’acompanyar la fi dels temps, 
és un dels fenòmens més sin-
gulars de la tradició religiosa 

i musical.
Tradicionalment, el Cant de 
la Sibil·la es va interpretar 
fins a la darreria del segle XVI 
a les catedrals de tota la Co-
rona d’Aragó fins que el Con-
cili de Trento (1545-1563) i 

El Cant de la Sibil·la, a la basílica de Santa Maria

que el Cor Francesc Valls, de 
la Catedral de Barcelona, va 
recuperar. S’ha reconstituït 
la litúrgia i vestuari del segle 
XVI, i s’utilitza la partitura 
original del s. XV. Per a la 
ocasió, Glòria Tous ens expo-

sarà el ‘Què no sabem de les 
neules’ i la seva relació amb 
el Cant de la Sibil·la. L’asso-
ciació FESTHI tornarà a en-

ramar l’altar de l’església de 
Santa Maria amb les neules 
ornamentals.
Aquest concert està organitzat 
pel Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Arxiu Històric 
Comarcal i la Parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.
El preu de l’entrada és de 10 €, 
amb els descomptes habituals 
per a jubilats, estudiants, etc. 
Cal adquirir les localitats a 
www.tiquetsigualada.cat o bé 
presencialment a la taquilla 
del teatre el dijous d’11 a 13 h 
i de 17 a 20 h. No es vendran 
a l’entrada de l’església abans 
del concert perquè cal acce-
dir-hi amb seient preassignat 
amb antelació, a causa de la 
pandèmia de covid-19.

CULTURA / LA VEU 

Amb el lema Aquestes 
festes...Regala teatre, 
regala’t emocions!, 

el Teatre Municipal l’Ateneu 
ha preparat una programa-
ció d’hivern i primavera per 
als mesos de febrer a maig de 
2021. A partir del dilluns 21 
de desembre es podrà com-
prar l’abonament per a tota la 
temporada. Tindrà un preu de 
60 €, que inclourà les 5 obres 
de teatre i, de regal, l’espectacle 
de dansa La consagració de la 
primavera. En aquesta ocasió 
els abonaments només es po-
dran comprar per internet, pel 
control de l’aforament relacio-
nat amb les mesures de lluita 
contra l’epidèmia Covid-19, al 
web www.teatremunicipalate-
neu.cat. La venda dels abona-
ments es limitarà a 4 simultà-
niament, sempre que sigui per 
membres de la mateixa unitat 
de convivència. A partir del 
dimecres 20 de gener ja es po-
dran comprar les entrades de 
manera individual.

La programació 
De mares i filles, (7 de febrer). 
Una mare (Mont Plans) i una 
filla (Annabel Totusaus) es re-
troben a l’habitació d’un hos-
pital després d’haver passat 
cinc anys sense parlar-se. La 
filla descobrirà aspectes inver-
semblants de la seva mare i de 
la seva família. Paco Mir, un 
dels components del Tricicle 

ha escrit i dirigit l’obra. 
Un dia qualsevol, (28 de fe-
brer). Les Antonietes presen-
ten l’espectacle escrit i dirigit 
per Oriol Tarrason. Imma Co-
lomer dona vida a la Marta. Té 
setanta-set anys i sempre s’ha 
volgut dir Solange. Ara, vídua, 
viurà a la residència Bon Re-
pòs. Una comèdia divertida i 
punyent a l’entorn de la reali-
tat de la gent gran, que parla 
sobre l’amistat, l’amor, la ve-
llesa i la solitud. Amb Anabel 
Castan, Pep Ferrer i Quimet 
Pla. 
Alguns dies d’ahir, (14 de 
març), És la història d’una 
família que veu capgirada la 
seva quotidianitat amb els 
fets polítics que s’esdevenen 
a Catalunya durant els mesos 
de setembre i octubre de l’any 
2017. Els capvespres a taula 
es copsarà l’estat anímic dels 
quatre membres de la famí-
lia. Jordi Casanovas ha escrit 
l’obra interpretada per Míriam 
Iscla, Abel Folk, Maria Ossó i 
Francesc Cuéllar dirigits per 
Ferran Utzet. 
Els gossos (28 de març) de 
l’autor i director Nelson Va-
lente, ens narra un fragment 
de la vida de la Laura. Quan 
fa quaranta anys, al metro, un 
desconegut li somriu i li diu 
alguna cosa a cau d’orella. La 
frase que podria haver obli-
dat i a la qual podria no haver 
concedit cap valor desferma 
un bombardeig que, malgrat 
els esforços de la protagonista 

per mantenir la unió entre els 
éssers que s’estima, converteix 
en un camp de batalla la seva 
vida familiar. L’espectacle amb 
Mercè Arànega, Joan Negrié, 
Albert Pérez, Sandra Monclús 
i escenografia del montbuienc 
Albert Pascual.. 
El mètode Grönholm (11 abril) 
de Jordi Galceran és un dels 
grans èxits del teatre català 
contemporani. Quatre can-
didats a un lloc d’alt executiu 
en una multinacional, tots 
ells ben disposats a sotmetre’s 
a les rocambolesques proves 
del procés de selecció. Enric 
Cambray, Marc Rodríguez, 
Mar Ulldemolins i David Ver-
daguer són els quatre actors 
que aquest cop es posaran a la 
pell dels candidats. La direcció 
és de Sergi Belbel.
La consagració de la primave-
ra (2 de maig) A banda dels 
cinc espectacles inclosos en 
l’abonament, de regal hi hau-
rà l’espectacle de dansa de la 
companyia BCN City Ballet. 
El mític sacrifici d’una adoles-
cent obligada a ballar fins a la 
mort per aconseguir la bene-
volència dels déus. L’espectacle 
dirigit per Georgina Rigola es 
presentarà el dia.

Aquestes festes...Regala teatre, 
regala’t emocions!

Venda anticipada 
d’abonaments del Tea-
tre Municipal l’Ateneu, 

que només es podran 
adquirir per internet



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Matèria i Natura, de Clara Rossy Ramírez, 
una obra visual que no necessita paraules

Vagi per davant que em complau de debò de  
dedicar, una vegada més, una pàgina de re-
coneixement a l’obra i la trajectòria artística 

de la Clara Rossy; una nova ocasió, en què no deixa 
de sorprendre’m no solament en referència a la seva 
incansable i immensa capacitat creadora sinó també 
per tot el que correspon a una superior qualitat ar-
tística.
Amb un esperit innovador molt donat a l’experimen-
tació de diverses tècniques artístiques, Rossy presenta 
per a aquesta ocasió, a l’Espai multifuncional Opera 
Lounge del carrer Balmes, de Barcelona, una mostra 
que es proposa ser un recopilatori d’algunes produc-
cions del darrer lustre. Així, amb la mirada atenta, i 
aprofundint en cadascuna de les obres, després d’un 
lapse de placidesa i una posterior reflexió, d’aquest 
respectable treball, entre d’altres, és impossible de no 
esmentar per exemple: “Empremta IV” i “Empremta 
V”, uns sorprenents gravats escultòrics de grans di-
mensions en acer corten, esmalt acrílic vermell i ver-
nís. També, “Arbre I”, gravat-escultòric en acer corten 
i cera; o “Arbres LXVII”, gravat-escultòric en acer 
corten negre. Totes elles criden l’atenció per un per-
fecte domini de la tècnica del gravat escultòric segons 
un procés metodològic que permet acabats seqüen-

ciats en diferents fases d’actuació, en definitiva unes 
realitzacions que es poden perllongar en el temps i, al 
seu torn, fan possible el treball amb diverses peces o 
sèries alhora. “Al cap i a la fi, aquesta tècnica és la que 
t’obre pas a processos creatius sempre imprevisibles i 
summament insòlits”, tal com manifesta Rossy.
Darrere de la unicitat de cada peça s’hi subjuga una 
profunda  admiració pel concepte del “Wabi Sabi” ja-
ponès. Efectivament, i en el seu conjunt, s’evidencia 
un cert acostament a la bella simplicitat de les coses 
incompletes, imperfectes i no permanents. No obstant 
això, aquesta afinitat amb la idea “Wabi sabi” no veu-
ria la seva consecució en els diferents estadis de temps 
si no fos per l’ús d’uns materials i d’una tècnica tan 
concrets. I per això que, de manera resolta i conclo-
ent, Rossy apunta: “No importa tant el resultat final 
de l’obra com la consecució pas a pas de la mateixa, o 
el que és el mateix l’emoció del gest -ja sigui voluntari 
o inconscientment lliure- que genera cada imatge. El 
temps deixa de ser el que és, aturat permanentment en 
la matèria per aquest gest imprès que modifica l’objec-
te, i esdevé l’ànima desarrelada, reflectida, despullada; 
exposada fora del canal executor”.
D’ençà ben jove, Rossy va determinar que l’art era el 
seu món, però circumstàncies de la vida van inter-
rompre la seva pràctica artística més d’una vegada; 
tot i així, el seu esperit creatiu ha passat per dife-
rents episodis i focus d’inspiració: Opiso, Casas, 
Rossiñol, Tharrats, fins Kandinsky, incloent alguns 
artistes locals. Tots ells van influir en la seva per-
sonal manera d’entendre i interpretar l’art. Tanma-
teix, les creacions d’aquestes últimes dècades s’han 
decantat estan influenciades per la línia pictòrica 
de Zao Wou-Ki i Paul Klee, algunes; i, d’altres per 
les pintures líquides de Michael Biberstein, sempre 
perseguint la recuperació de materials naturals, o 
el que és el mateix una estreta connexió amb la Na-
tura.
Als nostres dies, i des de fa unes dues dècades, Ros-
sy se sent realment afortunada -especialment en 
tant que dona- del seu actiu retorn al circuit artístic, 
la seva veritable vocació. Efectivament, al marge d’al-
tres introspeccions creatives (escultures sobre metall i 
més) el seu validat recorregut  professional en el camp 
de la pintura, amb aquesta incessant recerca de noves 
eines d’expressió pictòrica ha conquerit unes destreses 
inèdites d’una sorprenent agitació colorista -dels jocs 
de llums i foscor- ben pròximes a l’abstracció.
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AGENDA

ELS PASTORETS
Igualada 

El somni de dos vailets en una nit màgica 
com és la de Nadal. Un somni que no és res 
més que un conte. Versió reduïda i adapta-
da a l’actualitat sanitària. 
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de tardor. Concert a càr-
rec de Renaldo i Clara. Cal arribar una 
hora abans.
Diumenge a la 1 del migdia a LaBastida

VISITA GUIADA
Piera 

Visita guiada per conèixer la Piera moder-
na. Una època d’aventures americanes i 
d’especialització en la vinya, però també de 
posicionament al costat de la monarquia.. 
Diumenge a les 12 del migdia des de 
l’Ajuntament.

FESTIVAL D’ORGUE
Capellades 

Concert de Nadal a càrrec de Jonatan 
Carbó i Oriol Rosés, orgue i contratenor. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria

DIVENDRES 18 

TEATRE 
Igualada 

PuntMoc porta a l’escenari “Denarius 
World”. Sis històries i més de 80 personat-
ges amb només 3 actors. PuntMoc esceni-
fica a través de l’humor absurd i de manera 
descarada i divertida, la societat capitalista 
en què vivim. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CONTES 
Els Hostalets de Pierola 

Contes de Nadal amb la companyia La 
Mama i la Padrina. Es podrà col·laborar 
amb la Marató de TV3. 
Divendres a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres

HORA DEL CONTE 
Sta. Margarida de Montbui 

“Contes amb gust de torrons” a càrrec de 
Clara Gavaldà. Format virtual
Divendres a les 6 de la tarda en directe a 
l’Instagram @bibliotecamontagora

DISSABTE 19

TEATRE 
Igualada 

PuntMoc porta a l’escenari “Denarius 
World”. Sis històries i més de 80 personat-
ges amb només 3 actors. PuntMoc esceni-
fica a través de l’humor absurd i de manera 
descarada i divertida, la societat capitalista 
en què vivim. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

DOCUMENTAL 
Igualada 

Estrena del documental “Nascuts per ser 

lliures”, obra de l’igualadí Dan Ortínez i 
taula rodona amb testimonis. Acte orga-
nitzat per Òmnium Cultural Anoia i l’As-
sociació juvenil La Coll@nada. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Darrera representació del concurs d’en-
guany. Anirà a càrrec de La companyia 
La Teatral, de Barcelona, que oferirà l’obra 
“Desconeguda”. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment

CINEMA 
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula “Brujas” i el do-
cumental “Eso que tu me das”. El 50% de 
la recaptació serà per a la Marató de TV3
Dissabte a les 5 de la tarda i a les 8 del 
vespre a l’Auditori Cal Figueres

TEATRE 
Calaf 

“La ciutat llunyana”. Espectacle inclòs dins 
el cicle Tardor de Teatre
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Casino

DIUMENGE 20  

TEATRE 
Igualada 

PuntMoc porta a l’escenari “Denarius 
World”. Sis històries i més de 80 personat-
ges amb només 3 actors. PuntMoc esceni-
fica a través de l’humor absurd i de manera 
descarada i divertida, la societat capitalista 
en què vivim. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

INSTAL.LACIÓ 
PRIMAVERA DEL 20
de Raül M. Beteta
El confinament durant la primavera 
ha provocat la sensació de haver per-
dut aquesta estació i n’atrapa l’essèn-
cia amb jocs de llums i colors. 
Fins el 10 de gener a la Porxada del 
lounge-bar hotel Cal Roure

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

EXPOSICIONS

RITMES. JOSEP CAM-
PENY I SANTAMARIA
L’exposició vol posar en valor l’obra 
d’aquest escultor d’arrels iguala-
dines, amb una important carrera 
escultòrica a nivell nacional i inter-
nacional. 
Fins al mes de febrer de 2021 al Mu-
seu de la Pell d’Igualada

MALLA-COVID 19. 
LA RESPOSTA DE L’ENGINY
Mostra l’experiència de voluntariat 
per a la fabricació i distribució de 
material sanitari de protecció durant 
el confinament a la Conca d’Òdena.
Fins el 10 del gener al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí

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 Pa-
perer de Capellades

SUMI-E
de Carme Freixas
En japonès, la paraula «sumi» sig-
nifica tinta i «e» vol dir pintura. 
L’expressió de l’ésser, a través de la 
pintura japonesa, té per objectiu in-
tegrar el cos físic, mental i emocio-
nal com a manifestació de l’esperit 
de l’artista. 
Fins el 15 de gener al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

PESSEBRE JOSEFÍ
Els Josefins d’Igualada cada any 
construeixen un pessebre que s’obre 
a la ciutat. 
Fins el 2 de febrer a l’església del 
barri de Fàtima

JORDI CUIXART 
DES DE LLEDONERS
Amb motiu dels 50 anys d’Òmnium 
Anoia es presenta aquesta mostra 
de ceràmiques elaborades per Jordi 
Cuixart al taller de la presó.. 
Del 16 de desembre al 29 de gener 
a la seu d’Òmnium Cultural Anoia

MUSICALBRUC
El Bruc 

Èlia Bastida i Joan Chamorro Trio pro-
posen “The magic sound of the violin.” 
L’Èlia Bastida neix musicalment en el si 
de la Sant Andreu Jazz Band. Durant els 
vuit anys que hi ha format part ha tin-
gut un interès, una dedicació, un afany 
tan apassionat a la música i en concret 
al jazz,
Diumenge a les 7 de la tarda al Casal

DOCUMENTAL
Vilanova del Camí 

Projecció del documental “L’any que ens 
va canviar”. Organitza Producció Ballo-
on amb el suport de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí
Diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda a Can Papasseit.

DILLUNS 21

CONCERT
Igualada 

Concert de Nadal. En commemoració 
els 250 anys del naixement de Beethoven 
s’oferirà la 9a Simfonia. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda pel Canal Ta-
ronja

DIMECRES 23

CONCERT
Igualada 

“El Cant de la Sibil·la”, a càrrec del Cor 
Francesc Valls de la catedral de Barcelo-
na, sota la direcció de Pere Lluís Biosca, i 
amb interpretacions de Mariona Llobera 
(Sibil·la) i Jonatan Carbó (orgue).
Dimecres a les 7 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria
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Adolescents malalts
Estrena •  A dos metros de ti

REDACCIÓ/ 

Stella té disset anys i a diferència de 
la resta dels seus altres amics viu 
una vida amb una rutina bastant 

diferent. La jove pateix fibrosi quística 
i passa gran part del temps a l’hospital 
on cada dia ha de posar a prova el seu 
autocontrol, alguna cosa que es veurà 
alterada quan conegui a un altre paci-
ent, Will, un jove que sofreix la matei-
xa malaltia que ella. No podran evitar 
connectar i crear un vincle tan especial 
com perillós, ja que han d’estar sepa-

rats a una distància al voltant de sis 
metres per a evitar que tots dos es pu-
guin contagiar.
El film està inspirat en fets reals, en 
concret, en la relació de Dalton i Ka-
tie Prager, tots dos pacients amb fi-
brosi quística. La cinta està dirigida 
per Justin Baldoni (Jane The Virgin, 
Madam Secretary) i protagonitzada 
per Col·le Sprouse (Riverdale, Zack 
i Cody: La pel·lícula), Haley Dl. Ric-
hardson (Operation Finale, Support 
The Girls) i Claire Forlani (Hawaii 5.0, 
All the good ones get away).

La superheroïna de DC Comics
Estrena •  Wonder Woman 1984

REDACCIÓ/ 

Són els anys 80. Un futur molt di-
ferent al que havia conegut, i en 
el qual Diana Prince (Gal Gadot) 

troba a faltar a companys del passat. 
En aquest nou capítol, la princesa de 
Themyscira entaularà amistat amb 
Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig), 
una arqueòloga que treballa per a Max 
Lord (Pedro Pascal), megalòman obs-
tinat a recopilar artefactes antics amb 
la creença que aquests li faran tan po-
derosos com un Déu. Quan de manera 
sorprenent i inesperada Steve Trevor 
(Chris Pine) torni a la vida, Diana 
haurà de fer front a Minerva, que s’ha 
convertit en la perillosa vilana Cheetah 
després de vendre la seva ànima a una 
poderosa deïtat. Aquest segon lliura-
ment de les aventures de Wonder Wo-

man, la superheroïna de DC Comics 
creada per William Moulton Marston, 
és la continuació de la pel·lícula Won-
der Woman (2017).
L’arribada de l’amazona Diana Prince 
va ser un de les estrenes més reeixides 
en 2017: Wonder Woman, protagonit-
zada per Gal Gadot, va quedar entre 
les cintes més taquilleres de l’any amb 
més de 821 milions de dòlars recaptats 
a tot el món. Això, i les bones crítiques 
van fer que Warner es posés en marxa 
amb la segona part d’heroïna. I com era 
d’esperar, Patty Jenkins repetia darrere 
de la càmera. 
A causa de la crisi del coronavirus i al 
ball continu de dates d’estrena de les di-
ferents pel·lícules d’aquest 2020, Won-
der Woman 1984 ha sofert diversos 
canvis. Finalment aquest cap de setma-
na serà als cinemes.

Torna la família 
prehistòrica
Estrena •  Los Croods. Una nueva era
REDACCIÓ/ 

La pintoresca família prehistòri-
ca dels Croods torna a fer de 
les seves. Aquest divertit clan 

format per la jove i inquieta Eep, el 
seu rondinaire pare Grug, la seva 
comprensiva encara que despistada 
mare Ugga, a més del friki Thunk i la 
bebè Sandi, tornen a la pantalla gran 

en una nova aventura troglodítica, 
recordant-nos la importància de la 
família... I el poc que hem evolucio-
nat. Aquesta vegada, Els Croods s’en-
frontaran a la seva major amenaça 
des que van abandonar la cova: una 
altra família.
Aquesta pel·lícula d’animació és la 
seqüela dels Croods: Una aventura 
prehistòrica (2013).

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



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..

   EL VERANO QUE VIVIMOS
Espanya. Drama. De Carlos Sedes. Amb  Blanca Suárez, 
Javier Rey, Guiomar Puerta
Any 1998. Isabel és una estudiant de periodisme que es veu 
obligada a realitzar les seves pràctiques en el diari d’un pe-
tit poble costaner gallec. En arribar, vol posar-se a la feina 
al més aviat possible i començar a investigar per a així de-
mostrar tot el que ha après i convertir-se en una autèntica 
periodista. Desafortunadament, la labor d’Isabel consisteix 
a escriure les esqueles que arriben a la redacció
.

   LOS CROODS. UNA NUEVA ERA
EEUU. Comèdia. De Joel Crawford. Amb Nicolas Cage, 
Ryan Reynolds, Emma Stone 
La pintoresca família prehistòrica dels Croods torna a fer de 
les seves. Aquest divertit clan format per la jove i inquieta 
Eep, el seu rondinaire pare Grug, la seva comprensiva en-
cara que despistada mare Ugga, a més del friki Thunk i la 
bebè Sandi, tornen a la pantalla gran en una nova aventura 
troglodítica, recordant-nos la importància de la família... I 
el poc que hem evolucionat. 

   WONDER WOMAN 1984
EEUU. Acció  De Patty Jenkins. Amb  Gal Gadot, Chris Pine, 
Kristen Wiig 
Són els anys 80. Un futur molt diferent al que havia conegut, i 
en el qual Diana Prince troba a faltar a companys del passat. En 
aquest nou capítol, la princesa de Themyscira entaularà amis-
tat amb Barbara Ann Minerva una arqueòloga que treballa per 
a Max Lord, megalòman obstinat a recopilar artefactes antics 
amb la creença que aquests li faran tan poderosos com un Déu..

REGRESO A HOPE GAP
Gran Bretanya. Drama. De William Nicholson. Amb An-
nette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor
Grace i Edward porten casats 39 anys. El seu matrimoni és 
aparentment perfecte. Un cap de setmana, el seu fill Jaime 
decideix visitar-los. Per a la seva sorpresa, s’assabenta que 
Edward planeja deixar a la seva mare l’endemà. La pel·lícula 
segueix, llavors, a tres personatges que passen per fases d’es-
tupor, negació i fúria. Continuarà viu el matrimoni després 
d’aquesta crisi?.

EN GUERRA CON MI ABUELO
EEUU. Comèdia. De  Tim Hill. Amb Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman
Peter és un nen que es veu obligat a abandonar la seva ha-
bitació pel fet que el seu avi recentment vidu es trasllada 
allí. D’aquesta manera, el nen veu com a única opció per a 
reprendre la seva habitació declarar-li la guerra al seu avi.
Adaptació del llibre infantil homònim escrit per Robert 
Kimmel Smith que serà protagonitzada per Robert de Niro

   A DOS  METROS DE TI
EEUU. Romantica. De  Justin Baldoni. Amb   Haley Lu 
Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias
Stella té disset anys i a diferència de la resta dels seus altres 
amics viu una vida amb una rutina bastant diferent. La jove 
pateix fibrosi quística i passa gran part del temps a l’hospital 
on cada dia ha de posar a prova el seu autocontrol, alguna 
cosa que es veurà alterat quan conegui a un altre pacient. 
Will, un jove que sofreix la mateixa malaltia que ella

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

WONDER WOMAN 1984 
Dv: 19:00
Ds: 16:00/19:15
Dg: 16:00/19:15
Dc: 19:00
Dj: 17:00 (VOSE)

1/WONDER WOMAN 1984
Dv a Dc: 17:00
1/SENTIMENTAL
Dv a Dt: 20:00

2/EL VERANO QUE VIVIMOS 
Ds i Dg: 16:00
2/WONDER WOMAN 1984
Dv a Dt: 18:30
2/LOS CROODS. UNA NUEVA ERA
Dc: 16:00/18:00/20:00

4/OTRA VUELTA DE TUERCA
Dv: 17:00
4/WONDER WOMAN 1984
Dv : 19:15
Ds Dg i Dc: 16:00/19:15
Dll: 19:00
4/WONDER WOMAN 1984 (VOSE)
Dt: 19:00
4/TROLLS 2. GIRA MUNDIAL
Dll i Dt: 17:00

5/ HASTA EL CIELO
Dv a Dc: 17:15/19:45

6/ TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Ds: 16:55
6/ EL VERANO QUE VIVIMOS
Dv Dll i Dt: 17:05/19:35
Ds Dg i Dc: 19:00
6/ LOS CROODS. UNA NUEVA ERA
Ds: 16:55
Dc: 16:50

7/ OTRA VUELTA DE TUERCA 
Ds i Dg: 18:45
Dll: 20:00
7/ EN GUERRA CON MI ABUELO 
Dc: 18:05
7/ TROLLS 2  
Dv: 17:25
7/ GREEENLAND 
Dv: 19:30
7/ SENTIMENTAL 
Dc: 20:10
7/ LA BELLA Y LA BESTIA 
Ds: 16:00
7/ GUARDIANES DE LA GALAXIA2 
Dg: 16:00
7/ TOY STORY 4 
Dll: 17:00
7/ EL REY LEON 
Dt: 17:00
7/ OTRA VUELTA DE TUERCA (VOSE) 
Dt: 20:00
7/ SUPERLOPEZ 
Dc: 16:00

8/EN GUERRA CON MI ABUELO 
Dv i Dll: 17:10/19:20
Ds i Dg: 16:10/18:10/20:10
Dt: 17:10
Dc: 16:30
8/EN GUERRA CON MI ABUELO (VOSE) 
Dt: 19:20

8/WONDER WOMAN 1984 
Dc: 18:30

ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD 
(VOSE)
Ds: 17:30
REGRESO A HOPE GAP
Dg: 17:30
A DOS METROS DE TI
Dg: 19:05

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

EL CASAL INFORMA QUE 
MENTRE DURI EL TOC DE 
QUEDA LES SESSIONS 
COMENÇARAN A  2/4 DE 6



Igualada s’agermana amb el poble bosni de Travnik 
i ajuda a construir-hi un centre educatiu i social

50  |  HISTÒRIA Divendres, 18 de desembre de 2020

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E ls anys 1996 i 1997, en 
la recent postguerra 
de Bòsnia, Creu Roja 

Anoia va treballar intensa-
ment en un projecte de re-
construcció d’una escola a 
Travnik. Una expedició, amb 
el president de l’entitat Xavi-
er Botet, i amb Enric Morist, 
entre d’altres, va viajar a Tra-
vnik per seguir d’a prop el 
projecte. 
Creu Roja Anoia, que ja va 
portar a Igualada el 1992 
a un grup de refugiats de 
guerra, després va recons-
truir l’esmentada escola de 
Primària a Travnik i després 
va obrir un centre de dia a la 
zona més deprimida d’aques-
ta ciutat, que portava el nom 
“Igualada”, on es desenvolu-
paven diverses tasques, com 
el suport escolar.
El centre es gestionava des 
d’Igualada i comptava amb 
la col·laboració de monitors 
bosnians voluntaris.  
El que va tenir més ressò en 

1996 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Centre “Igualada” de Travnik. A la foto, els igualadins Xavier Botet, Quim Romero i Enric Morist... 
i una joveníssima Laura Borràs.

L’expedició igualadina a Bòsnia, amb nens i nenes de Travnik. A la dreta, un grup del comboi de bosnians que van ser acollits a l’Anoia.

Actuació de la coral infantil de l’Escola de Música 
en la primera edició dels premis “CIutat d’Igualada”.

Jordi Pujol  va inaugurar la nova escola dels Maristes a les Comes. 

aquella època va ser l’acolli-
da dels refugiats procedents 
del conflicte bèl·lic a la repú-
blica ex-iugoslava de Bòsnia, 
que varen arribar a Igualada 
el desembre de 1992, any en 
què els voluntaris i voluntà-
ries de Creu Roja a l’Anoia 
varen tenir, també, un desta-
cat paper en el dispositiu de 
cobertura sanitària dels Jocs 
Olímpics de Barcelona a l’Es-
tadi Olímpic de Montjuïc.

La vinculació amb Bòsnia 
es va mantenir a través de 
diverses iniciatives com l’en-
viament d’un comboi d’ajut 
humanitari amb 13.000 kg 
de material i un autobús ce-
dit per la Hispano Igualadina 
fins a la ciutat de Travnik. 
Posteriorment també es va 
dur a terme la reconstruc-
ció de l’escola de Gradina a 

la mateixa ciutat, i el 22 de 
maig de 1999 es va inaugu-
rar el Centre Infantil i Juve-
nil “Igualada” a Travnik amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Diputació de 
Barcelona. Aquest centre es-
tava adreçat als infants de 4 
a 14 anys, on hi podien dur 
a terme activitats lúdiques i 
formatives de forma gratuïta.
L’any 1998, Creu Roja a 
l’Anoia va organitzar les pri-
meres Colònies per infants 
bosnians, apadrinades per 
la model Judit Mascó, que 
es repetiren en cinc edicions 
més, apadrinades per Isabel 
Gemio, Ana Obregón, Anto-
nia Dell’Atte, Paula Vàzquez 
i Gisela Lladó.Anuncis publicats a La Veu el 1996.
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PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

@restaurantVinnari
El restaurant Vinnari ofereix 

dinars i sopars 
per emportar i take away

HORARI:
De dimarts a diumenges           Tel. 93 804 91 64 

info@grupjardi.com

· Obert de dimarts a diumenge.

· Menú diari entre setmana 18 €
 i caps de setmana 26 €

www.elkubb.cat

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

A partir de dijous
 obrim per sopar 

totes les nits de la setmana

Sant Agustí, 22 
08700 Igualada (BCN)

Tel. 93 105 62 54

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

Take away

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge

G
U

IA
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E
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E
S

TA
U

R
A

N
T

S

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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

Menú diari
Encàrrec i domicili



Desembre
18: Mare de Déu de l’Esperança; Gracià; Adjutori.

19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta; Eva. 
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari, 

21: Pere Canisi; Severí; Gliceri; Temístocles.  
22: Zenó; Helena; Francesca-Xaviera Cabrini.

23: Joan de Kety; Sèrvul; Victòria 
24: Delfí; Adela; Irmina 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

45è aniversari de la mort de l’

Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.

T’estimem i seguim sempre pensant en tu.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 20 a les 20:00h de la tarda, a la 
Basílica de Santa Maria d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes), 

seran per a l’etern descans de la seva ànima.

Àngela Miranda i Codorniu

El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A. 
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus 

amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabte 12 de desem-
bre, com ja havíem 
anunciat, es va fer 

la inauguració del Pessebre 
de la Família Josefina, aquest 
any a la Parròquia de Fàtima, 
Igualada. Monsenyor Romà 
Casanova Bisbe de Vic,  l’Al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells i Carlos Cardozo, artista 
creador d’aquesta obra, van 
ser els encarregats de tallar 
la cinta que obria les portes a 
tots aquells que des d’ara i fins 
el 2 de febrer vulguin visitar i 
conèixer un magnífic pesse-
bre, en dimensions i detalls. 
En Marc Castells durant la 
seva intervenció va agrair el 
comportament exemplar que 
la població ha tingut durant 
aquest darrer any i va compa-
rar la situació amb el patiment 
de la ciutat d’Igualada a la 
guerra civil; va fer un petit re-
pàs de les millores i nou equi-
pament del barri i va agrair als 
Missioners Josefins l’esforç i la 
feina que fan amb tanta il·lu-
sió, tot recordant que el seu 
fundador el P. Josep Maria 
Vilaseca va néixer a Igualada.  
Monsenyor Romà Casanova 
va començar la seva salutació, 
recordant les paraules de l’úl-
tima encíclica del Papa Fran-
cesc Frattelli tutti : “La vida 
és l’art del trobament”, per 
fer referència al retrobament 
desprès del que hem viscut i 
donar importància a la pre-

sència dels Missioners al barri 
en el qual hi ha diversitat de 
procedències i cultures que 
s’enriqueixen entre si, fruit de 
la qual cosa ha resultat aquest 
Gran Pessebre. Tampoc no 
van faltar algunes paraules de 
l’artista Carlos Cardozo que 
va fer un repàs de la seva tra-
jectòria pessebrista, va donar 
les gràcies als Missioners i al 
barri de Fàtima. Finalment el 
p. Alejandro Enríquez, Supe-
rior de la Comunitat, va tan-
car l’acte agraint la presència 
de l’autoritat civil i religiosa, 
tenint un record especial per a 
tots els Josefins que han passat 
per Catalunya, ara que està a 
punt de començar l’any jubilar 
cap als 10 anys de la seva Fun-
dació a Igualada. 
Tot i que finalitzant el recor-
regut dels visitants pel pesse-
bre se’ls hi oferia una xocolata 
calenta, no van faltar les me-
sures de seguretat davant la 
COVID19, mascareta, gel hi-
droalcohòlic i sana distància. 
Des d’aquí volem continuar 
convidant-vos a participar 
d’un moment tant entranyable 
i tradicional com és visitar un 
pessebre, el Pessebre de la Fa-
mília Josefina.  

Il·lusió vilasecana

L’alegria és una carac-
terística necessària del 
cristià. Durant l’Advent 

ressona la crida a viure inten-
sament la joia de saber que el 
Senyor és a prop. Ell és la causa 
de la nostra alegria. En el ma-
gisteri del sant pare Francesc 
apareix de manera clara i in-
sistent la joia, tant en els títols 
dels documents com en el seu 
contingut: Evangelii gaudium, 
Gaudete et exsultate, Amoris 
Laetitia, Veritatis gaudium... 
Per a ell, el goig profund és sig-
ne de la presència del Senyor 
en el cor del creient, i solament 
des de la joia és possible d’evan-
gelitzar el nostre món.
El camí de l’alegria veritable no 
és pas fàcil Sant Pau VI, l’any 
1975, va escriure una exhor-
tació apostòlica sobre l’alegria, 
Gaudete in Domino. En aques-
ta reflexió es manifesta que 
l’alegria cristiana és el goig en 
l’Esperit Sant. El fruit de l’Es-
perit en el cor del creient és la 

joia, juntament amb la veritat i 
l’amor. L’alegria, però, no és un 
do solament per als cristians; 
tothom en té necessitat per a 
viure en plenitud. La recerca de 
la joia profunda és una exigèn-
cia del cor, és com un far que, 
en les tenebres i tempestats de 
la vida, ajuda a cercar sense 
defallença la veritat i l’amor. El 
signe més clar de trobar-se en 
el camí de la veritat i l’amor és 
l’alegria.
Ja el mateix Pau VI deia: «La 
societat tecnològica ha acon-
seguit de multiplicar les ocasi-
ons de plaer, però troba molt 
difícil engendrar l’alegria» (I). 
Han passat més de quaranta 
anys i la societat tecnològi-
ca ha multiplicat encara més 
les possibilitats d’informació, 
diversió, plaer; però el cor de 
la persona humana continua 
essent el mateix: tan sols amb 
la veritat i l’amor se sacia ple-
nament. Per això, continua 
essent urgent l’anunci de l’ale-

gria que prové del trobament 
amb Jesucrist. L’esmentat 
pontífex deia: «L’alegria cris-
tiana és per essència una par-
ticipació espiritual de l’alegria 
insondable, al mateix temps 
divina i humana, del Cor de 
Jesucrist glorificat» (II). I el 
papa Francesc afirma: «La joia 
de l’Evangeli omple el cor i la 
vida sencera dels qui es troben 
amb Jesús. Els qui es deixen 
salvar per ell són alliberats del 
pecat, de la tristesa, del buit 
interior, de l’aïllament. Amb 
Jesucrist sempre neix i reneix 
la joia»
(EG, 1). No cerquem, doncs, 
l’alegria fugint de la realitat. El 
Senyor és a prop i ens espera 
en cada persona, en cada es-
deveniment per portar-nos el 
goig profund. La quotidiani-
tat, les petites satisfaccions de 
cada dia, són camí d’alegria 
plena.

Romà Casanova, 
Bisbe de Vic

El Senyor és a prop, alegreu-vos!

ESGLÉSIA / LA VEU 

La revista musical de 
la BBC ha situat l’Es-
colania de Montserrat 

entre els deu millors cors 
del món. Concretament, la 
cadena de ràdio i TV brità-

nica ha destacat la qualitat 
del grup infantil català de la 
comunitat benedictina en la 
seva revista oficial, en què 
explica que «aquest cor de 
nois de veus blanques i agu-
des té les seves arrels en el 
segle XIII, cosa que el con-

L’Escolania de Montserrat, entre els
deu millors cors segons la BBC

verteix en un dels més antics 
d’Europa». En declaracions 
a Ràdio Estel, el prefecte 
de l’Escolania de Montser-
rat, Efrem de Montellà, s’ha 
mostrat «molt agraït després 
de rebre aquest reconeixe-
ment». 

El pessebre va ser inau-
gurat pel Bisbe de Vic, 
Romà Casanova, i l’al-
calde d’Igualada, Marc 

Castells
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Sudokus
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Sí, treballen a la impremta, però sóm com nius per fer-hi ous / 2. 
La vam conèixer al cine, aquesta franceseta. Faci pèls com punxes / 3. Fil ben bast. Acapa-
rador de menjar a cada àpat. Invent per eliminar la brisa / 4. S’hi sol amagar un truà, rera 
el subsidi. Quan va a la platja sempre troba algú desembarcant / 5. Passamuntanyes antic, 
com el del pare del galàctic portuguès. Força buit / 6. Article en zel. Tocaren dissimula-
dament el cuc de l’anèmia. Fària mestissa / 7. Treballador del suro patrocinat per Ware. 
Imitat per l’altra banda / 8. Per qui vol navegar és dolent, per qui vol parir bo. Peli al zero 
a contrapèl / 9. 36 segons d’un minut. Assecat de la ferida en cas de pluja / 10. Quan no 
es pot més se sol fer d’una vegada. Hi fa de mal nevar, és l’infern / 11. No gaire res. Recar-
golà, contorsionà. L’H tal com sona / 12. Noia de pel·lícula americana. Es debat entre la 
fraternitat i la teutonia, l’element / 13. Per uns esverada, lloada per altres. El trio més odiat 
a Argentina.

VERTICALS: 1. Un gripau a la platja de la llufa. És el racó més segur per mantenir-se / 
2. Arbre de poca ombra. No és assumpte de tal o qual amic sinó del tàlem. Surt al final de 
cada prefix / 3. Pugem amunt. Si fos per ell els entrepans no durien formatge ni res / 4. Tan 
protestaire que acabarà deshidratat. Més bonic ell que la Naomi del camp / 5. Oli sacsejat 
per fer combustible. En fa tanta que espanta. Ningú la guanya en virtut / 6. Fa referència 
a l’adolescència. Causa danys per irrogació / 7. Dobla en cada extrem. Antic impost per 
demanar foc al vilatge. Indicis de redempció / 8. Quin fracàs, el descontrol de Tordera... 
Podria quedar ranca, si no fos per la conquilla de cargol marí / 9. Preguem pel peix que 
remunta. Amaníem el motor / 10. Placa indonèsica. Espadat com ha de ser un bon pe-
nya-segat. Una amiga en un racó / 11. No tenen imitadors, car van contracorrent. L’única 
fruita que es menja i es llegeix alhora / 12. No em prendré la molèstia de definir-la, aquesta 
paraula: tant me fa.

passatemps
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Troba les 7 diferències



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

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

DIVENDRES  18: 

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
 DISSABTE  19:  

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE20:  
BAUSILI

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

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS  21: 

MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 22:  

 JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 23:  

ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 24:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
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REDACCIÓ / LA VEU 

Diga’ns qui ets i 
quines teràpies hi 
fas al teu centre?

Les teràpies que faig són 
la Kinesiologia Prioritària, 
Acupuntura Mètode SAAM 
Coreà i el massatge neuro-
sedant.

Explica’ns què són i amb 
què ens poden ajudar 
aquestes tècniques.

Totes ens ajuden a recu-
perar l’equilibri i benestar 
tant del cos com de la ment. 
Les treballo per separat o 
combinades, depenent de 
la persona, i així obtenir un 
millor resultat.

La Kinesiologia Prioritària.
En lloc d’enfocar-se en un 
únic aspecte de la salut, té 
en compte el cos, la ment 
i l’esperit com un tot com-
plet. Combina la fisiologia, 
la psicologia i els mecanis-
mes biomecànics del mo-
viment per treballar tots 
els aspectes de la salut ja 
siguin emocionals o físics.
Mitjançant un test muscu-
lar trobem el remei adequat 
i personalitzat que farà que 
el teu cos vagi recuperant 
l’equilibri.

L’Acupuntura Mètode 
SAAM Coreà
Tracta l’accés o defecte ener-

gètic en uns punts molt con-
crets del cos, com ara do-
lors musculars, dels ossos, 
desajustaments del sistema 
nerviós, i qualsevol tipus de 
dolor físic o malestar. Amb 
aquesta tècnica ajustem el 
desequilibri ràpidament de-
gut a la seva alta efectivitat.

El nostre sistema de meri-
dians, d’acord amb la Me-
dicina Tradicional Xinesa, 
es basa en la circulació 
d’energia a través del cos. 
Quan l’equilibri d’aquests 
sistemes s’interromp pot 
conduir a patir una mala 
salut, i a través de l’acupun-
tura el regulem.

El Massatge neurosedant 
Combina tècniques suaus 
i lentes per aconseguir un 
gran efecte relaxant del sis-
tema nerviós. Des de l’inici 
de la teràpia l’usuari entra 
en un estat de tranquil·litat 
ja que eliminem la tensió 
física i mental que el dia a 
dia ens provoca, donant un 
estat de total benestar en 
cos i ment.

Aquest massatge és de cos 
sencer acabant amb un 
agradable i relaxant crani-
ofacial que deixa a la per-
sona en un estat de serenor.

Ens poden ajudar aques-
tes teràpies amb els temps 

d’incertesa que estem vivint?

Les teràpies que oferim a 
SANAT proporcionen la 
pau i l’equilibri que tant 
necessitem, sobretot en 
aquests dies en què l’estrès 
i els problemes personals 
ens poden arribar a sobre-
passar.

Amb la situació en què ens 
trobem ara mateix i amb la 
constant sensació d’ines-
tabilitat que ens fa viure la 
covid-19 pot ser que anem 
més alterats del normal i 

Parlem amb Sisco Gràcia del Centre de Recuperació Natural SANAT.

les nostres teràpies són una 
eina que ens ajudarà a con-
trarestar tant aquest proble-
ma com molts d’altres.
 
A SANAT busquem l’excel·
lència en el nostre treball i 
que les persones que hi ve·
nen trobin una experiència 
terapèutica propera i pro·
fessional. 

En les teràpies que oferim, 
considerem a les persones 
com una totalitat, pel que 
es té en compte la globali·
tat en tots els seus aspectes: 

físic, emocional, energètic i 
espiritual.

El meu objectiu és que les 
persones recuperin el seu 
equilibri i benestar.

Els odontòlegs som un dels grups més vulnerables ja que treballem 
a molta proximitat de la boca i en contacte amb la saliva

“Mirar i tractar de manera global a la persona
 és la clau per identificar i solucionar problemes”

 618539176

Contacta amb nosaltres:

@sanat.natural

C/Sant Joan Baptista, nº50 Baixos 4rt 08700 – Igualada



Laurà Llucià /  
Joiera i presidenta d’Igualada Comerç

Soc botiguera i gemmòloga de tota la vida. Estic casada i tinc dos fills, en Pol i la Carlota. Fa tres anys 
vaig ser escollida presidenta d’Igualada Comerç i soc membre de l’Associació de dones amb talent. Quan 
m’implico en una cosa ho faig a fons. El comerç és molt important en una ciutat. Quan tanquen una 
botiga a Igualada, m’entristeixo i si puc miro d’ajudar perquè no tanqui. I quan n’obren una de nova, com a 
presidenta d’Igualada Comerç, els dono la benvinguda. El que convé és que Igualada tingui molt més comerç.

Aquesta és una mala època per als botiguers?

Vivim una mala època per culpa de la pandèmia però 
és l’època en què a Igualada Comerç, per les dificultats 

que patim, més hem après. Hem tingut moltes iniciatives, te-
nim molt bon equip i moltes ganes de tirar endavant. Comp-
tem amb un cap de màrqueting, en Josep Maria, que és un crac 
i comptem amb la Carme, la secretaria i mà dreta que també 
va a totes. Som una Junta gràcies al Salvador, sotspresident i la 
Maribel, la Sílvia i el Josep Maria que formem un bon equip. 
Aquest any, tot i ser un any difícil, Igualada Comerç no ha dei-
xat de treballar ni un sol dia.  Hem atès totes les trucades, pe-
ticions, preguntes i suggeriments que ens han fet els associats. 
Tant és així que ha augmentat el nombre d’associats.

Guanyar socis vol dir que no s’han tancat botigues?

Hi ha petits comerços que malauradament han hagut de tancar 
i els hem perdut com a associats, però el nombre de comer-
ços que han entrat és superior i tenim més associats. Durant el 
confinament hi ha comerços que han vist la bona feina d’Igua-
lada Comerç i s’han afiliat. Tenim molt clar que representem a 
tot el comerç d’Igualada i de l’entorn. 

Quin és el fet diferencial del comerç d’Igualada?

Igualada és un gran centre comercial on hi trobes de tot. A 
Igualada s’hi pot arribar, aparcar el cotxe al centre i tens totes 
les botigues a un pas. Hem millorat molt el servei als clients 
que sempre es troben amb una bona cara darrere el taulell. Du-
rant el confinament tot el comerç de proximitat ha estat dispo-
nible i ara ens ho agraeixen.

Amb l’experiència dels darrers mesos, com veu el comerç 
d’Igualada en el futur?

Ens hem d’obrir cada vegada més a les noves tecnologies sen-
se descuidar l’atenció personal. La gent cada vegada més ne-
cessita el contacte amb el botiguer, emprovar-se unes sabates, 
uns pantalons.... en un centre comercial gran, sovint et posen 
pegues per emprovar-te una peça. Nosaltres a la joieria, per 
exemple, deixem que la gent s’emprovi les joies perquè després 
les netegem i desinfectem una per una. 

L’aplicació de mesures sanitàries al comerç, encareix molt la 
gestió?

Al principi va costar molt saber què calia fer perquè hi havia 
normes contradictòries, però quan ho vam tenir tot clar, des 
d’Igualada Comerç vàrem posar a disposició de tots els asso-
ciats, a preu de cost gels hidroalcohòlics, guants, mascaretes... 
perquè no ho haguessin de buscar.

Fa tres anys va ser elegida presidenta d’Igualada Comerç. 
Què la va portar a presentar la seva candidatura? 

M’agrada Igualada i m’agrada el comerç. Vaig trobar molt su-
port i no vaig dubtar gens.

La vocació de botiguera li ve dels pares i els avis?

Sense sortir de casa tinc molts exemples de bons comerciants. 
Vaig estudiar periodisme i gemmologia, però la botiga i el ven-
dre ho porto a dins. 

Quina característica tenen les seves joieries?

Que són molt properes a les necessitats dels clients perquè te-
nim un ventall molt gran en venda, disseny i restauració de jo-
ies, rellotges i pedres precioses. La botiga del carrer d’Òdena hi 
ha estat tota la vida, des dels temps del meu avi, i la de Montbui 
la vaig obrir quan es va tancar l’única que hi havia. Penso que 

cap poble s’ha de quedar sense  serveis de rellotgeria i joieria. 
No volem que es tanqui cap porta.

Quina relació hi ha entre Igualada Comerç i el REC?

Quan vaig arribar a Igualada Comerç hi havia una mica de ti-
bantor amb el REC, però després de parlar ens vàrem posar 
d’acord i les darreres edicions hi hem tingut un espai propi 
“Made in Igualada”. Crec que és un bon acord de col·laboració. 
M’agrada obrir portes, no tancar-les.

Quina és la darrera aportació que ha fet Igualada Comerç?

Dimarts presentàvem una bicicleta elèctrica per portar gènere 
a casa dels clients. Estem en contra de la proliferació abusiva 
del comerç on line. Heu vist la quantitat de residus que genera 
la paqueteria i les dificultats de trànsit que provoquen. El co-
merciants paguem una taxa de deixalles i en generem moltes 
menys que el comerç on line que no en paga.

Aquest any Igualada Comerç compleix quaranta anys.

Som una de les entitats més antigues de Catalunya. Teníem 
previst fer una gran festa, però la deixem per al quaranta-u 
aniversari. 

   

La llei és igual per a tots, però no tots som iguals davant la llei. N’hi ha que, al ser atrapats en una malifeta, diuen amb altiva suficiència: 
“sap amb qui parla?”. Són els que es veuen immunes per “ser algú”, portar uniformes, togues o estar revestits d’autoritat delegada. El poble 
se’ls mira sense entendre com poden haver-se fet amb tan poder i diners, quan la majoria no ha donat mai un pal a l’aigua. Són perseve-
rants i resilients. Dinosaures de pell dura, que surten a cavall d’un lloc i entren a un altre, sempre repartint i rebent “favors”. Bernard 
Show deia que “els polítics, com els bolquers, s’han de canviar sovint”. Amb això s’arreglaria molt, però desgraciadament no acabaria amb 
els que es veuen “superiors” perquè tenen posició, diners, càrrecs o simplement disposen d’alguna cosa que es necessita i s’aprofiten de la 
situació. Són aquells que, quan “s’equivoquen”, demanen perdó amb la boca petita, prometent que no ho tornaran a fer, però que segueixen 
actuant amb la mateixa fatxenderia de sempre. No cal anar a Abu Dhabi per veure’ls. Són arreu. I davant d’aquests “estirats”, hom pot 
encarar-s’hi, passar o, per no rebre, baixar el cap humilment.  

“Igualada és un gran centre comercial 
on hi trobes de tot”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 18 de desembre de 2020

Espai patrocinat per:


