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Junts, PSC i Comuns presenten
una moció de censura a Piera
L’alcalde Jordi Madrid (ERC)
va dimitir ahir, en un acte a la
desesperada per mantenir l’acord

Madrid diu que “un amic m’ha
traït” i Josep Llopart (Junts) afirma
que “la situació no podia continuar”

Calaf
torna a
tenir aigua
potable

Pàgina 24

L’IHC perd
davant el Vic
i torna a ser
el cuer
Ple a l’Ajuntament de Piera, on des de fa 9 anys Junts i ERC governaven amb una harmonia que ara s’ha trencat.

Pàgines 8-9

Pàgina 37

La Generalitat destaca “l’ambició d’Igualada”
per voler tenir un Campus Universitari de Salut

El conseller Ramon Tremosa, dimecres a l’exterior de l’antic Hospital d’Igualada, on es construirà el campus universitari de Salut.

El Festival el
Més Petit de
tots, al Teatre
de l’Aurora
Pàgina 10

Pàgina 41
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L’EDITORIAL

P

Moció de censura

iera viurà divendres vinent, a menys que hi
hagi un miracle, una moció de censura. Sorprenent per la seva rapidesa en constituir-se,
tota vegada que, a ulls de la majoria, estàvem
davant un govern sòlid i d’àmplia experiència en el
temps -9 anys- que havia repetit la confiança d’una gran
part de la societat pierenca.
La comarca, doncs, es prepara per una moció de
censura que, per la importància en volum de població de Piera -la segona de
l’Anoia- ultrapassa l’interès
exclussivament municipal i agafa volada en les ja
prou delicades -inexistents
a partir d’ara- relacions entre Junts i Esquerra.
Veurem si serveix d’alguna
cosa la dimissió, ahir, de
l’alcalde. Piera segueix el camí dels acords entre Junts
-PDeCAT en la seva majoria a l’Anoia- i PSC que ja
s’han vist al Consell Comarcal o a Vilanova del Camí,
i fins i tot a Igualada, on socialistes i comuns mantenen
una molt bona relació amb el partit de Marc Castells.
Una estratègia lícita que el temps dirà si ha seduït als
electors.

Més enllà d’estratègies partidistes, no deixa de sobtar
que l’Anoia, una de les zones més castigades per la crisi
i també per la pandèmia, hagi de ser testimoni de baralles polítiques, quan també estem immersos en la cursa
electoral del 14F, enlloc d’una unitat d’acció reclamada
una i altra vegada pels ciutadans. La imatge, molt potent visualment, d’unitat dels alcaldes de la Conca, tant
reiterativa en els primers mesos de la pandèmia, es nota a faltar.
Potser més que mai. I a
més llocs.
També dol que l’alcalde
de Piera hagi estat sotmès a denúncies per la
pròpia secretària municipal -el “notari” d’un
Ajuntament- davant la
Fiscalia i l’Oficina Antifrau, per presumptes
irregularitats. És un cas inèdit a la comarca, sorgit des
de dins de la pròpia institució, no des de l’exterior, i que
s’hauria d’haver solucionat amb rapidesa i evitar així
malentesos i conseqüències.
Esperem que, donada la situació, els qui representen públicament a Piera estiguin a l’alçada. Per davant d’alcaldes i regidors, hi ha els ajuntaments.

La imatge, molt potent
visualment, d’unitat dels alcaldes
de la Conca, tant reiterativa
en els primers mesos de la
pandèmia, es nota a faltar.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Rosa Lluch, historiadora i filla
d’Ernest Lluch, arran de la controvèrsia sobre Bildu i els pressupostos pel 2021, ha dit que “És un èxit
que Bildu sigui al Congrés”.
Miquel Iceta, primer secretari del
PSC, ha explicat que “la gestió de
la pandèmia de la covid-19 és la
prioritat” i com a programa de govern proposen, “millorar l’autogovern a través del desenvolupament
al màxim de les potencialitats de
l’Estatut i la Constitució vigents”.
En aquest sentit, expliquen que
“s’han de culminar els traspassos de competències pendents i
la transferència dels recursos necessaris a través de les comissions

bilaterals Generalitat-Estat, per
resoldre els conflictes competencials pendents i abordar qüestions
com l’autonomia local”.
Meritxell Budó, portaveu del
Govern, ha assegurat que “el Govern farà tot el possible perquè
els comicis se celebrin en la data
prevista, però hem de tenir molt
clar que unes eleccions han de garantir el dret a vot de tothom. Si
això no es pot garantir, no sé si es
podran celebrar.”
Joan Ramon Resina, professor de
la Universitat d’Stanford, ha escrit
en el seu darrer llibre que “Gabriel Rufián és el mascaró de proa de
l’espanyolització d’ERC”.
Laura Borràs, Damià Calvet i
Jordi Ferrés, candidats de JxC a
les primàries per definir el candidat a president “no tenen massa
punts d’acord en com s’ha d’orientar” la seva formació política,
sobretot després del divorci amb
el PDeCat, però els uneix “el lideratge de Carles Puigdemont com
a president legítim i establir ali-

ances exclusivament independentistes.”
Salvador Illa, ministre de Sanitat i
secretari d’organització del PSC, ha
dit que “La pandèmia no ha dissolt
el problema català, continua existint”.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del govern de l’estat i ministra
de Presidència, ha dit que “l’obligatorietat de les vacunes no es possible. Cal respectar la llibertat dels
ciutadans amb la seva pròpia salut”
Isabel Celaá, ministra d’Educació
i Formació Professional, va justificar “la nova llei d’educació canvia
una filosofia elitista per l’equitat”
I sobre el conflicte amb la llengua
“la polèmica entorn el castellà és
nominalista. Tothom ha de dominar-lo.”
Jordi Mestre, president del Gremi
d’hotelers, ha dit “Aquesta crisi ha
demostrat que el turisme afavoreix
a la ciutat de Barcelona. Per què
s’han de tenir complexos per ser
turístics? És una font de riquesa”
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També ens trobaràs a :

QUERALT RUAIX

Secretària de la Dona del
Jovent Republicà
Penedès-Anoia

Tanquem les
portes al
masclisme,
obrim-les a la
sororitat!
El 25 de novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. I en un dia
com aquest, cal recordar que les violències masclistes són un dels principals conflictes que pateix la societat
actual. Són un reflex de la situació de
desigualtat que exerceixen els homes
enfront de les dones i que es veu perpetrat pel sistema patriarcal.
Entenem que la violència masclista es
pot dividir en dos eixos principals: la
violència física i la violència psicològica. Aquestes poden haver-se dut a
terme per mitjans físics, econòmics
o psicològics, on també queden incloses les amenaces, intimidacions i
coaccions que donen com a resultat
patiment físic, sexual i psicològic.
Aquest 2020, arran de la covid-19,
hem pogut evidenciar que el problema no són els espais públics, els locals d’oci o les festes populars. Perquè
aquestes violències masclistes també
les patim als nostres llocs de feina i
habitatges. Això denota que el masclisme hi és sempre i en tots els espais.

El jovent som la clau per
obtenir un futur feminista lliure de violències
masclistes
Una dificultat afegida sorgeix quan
aquesta violència queda invisibilitzada i per tant, tampoc som capaços
ni capaces de veure la greu vulneració dels drets humans de les velles,
les dones, les joves i les nenes. Ho
veiem reflectit quan l’Observatori
contra la Violència Domèstica i de
Gènere ens mostra que a Catalunya,
la justícia denega el 48,97% de les
ordres de protecció que demanen
les dones que pateixen violència.
Entre els pilars bàsics que defensa el
Jovent Republicà, es troba el feminisme. Que lluita per la visibilització i denúncia d’aquestes situacions,
que any rere any patim les dones i
que rebutgem per tal de trencar amb
el sistema patriarcal i les desigualtats socials.
El jovent som la clau per obtenir un
futur feminista lliure de violències
masclistes.
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La tribuna

FRANCESC RICART

A

punt d’enfilar el mes de desembre,
farà un any que el món viu sota
els efectes terribles de la covid-19.
A casa nostra acabem d’encetar la
segona desescalada i ja mirem de reüll l’arribada d’una altra onada amb el fred d’hivern
i la possible deixadesa col·lectiva en rebaixar els hàbits i comportaments en el temps
nadalenc. D’acompanyament, aquests dies
hem viscut episodis que han afectat la
solidesa del Govern i han enfrontat els
partits que el componen, que ja són en
plena campanya electoral del 14F. Per
completar el quadre aquestes setmanes
vivim immersos en el «renou» al voltant de la nova llei d’educació espanyola i allò de la persecució a la llengua
castellana a Catalunya.
Segur que ho seguiu i heu «vist» manifestacions al crit d’Unidad nacional
dels espanyols del PP, C’s i Ecs (sic),
contra la llei d’educació de la consellera de torn i denunciant la «consumació
del pecat» de la immersió lingüística a
Catalunya que és el que els dol; per cert
que la unidad nacional, també la demanen els de Pedro Sánchez i companyia per
gestionar la vacunació, com feien al principi
de la pandèmia... Els espanyols, amb l’Estat
a la cartutxera, sempre treuen pit per refregar-nos el seu nacionalisme.
Que consti que l’han treta ells, la qüestió de
la llengua; però que consti també que nosaltres no podem abandonar en cap moment la
tensió social i política per potenciar la vitalitat del català. Una llengua amb una salut tan
afeblida que podem referir-nos-hi sense cap
mena d’exageració com d’emergència nacional.

#L’enquesta
de la setmana

Emergència nacional
Algú a la xarxa ha escrit que els catalans quan
hem de parlar de la llengua, mal senyal. Volent dir que deixem de banda la reivindicació
important, és a dir que ens amaguem de parlar i escriure de la Independència. No hi estic
d’acord: la situació de la llengua catalana és
tan feble que ens toca tenir-la sempre present
en «primera línia». Per tant és important que
la immersió lingüística sigui a sobre la taula

quan el govern espanyol «fabrica» una altra llei
d’educació ...; però sobretot ha de ser important perquè a Catalunya ens activem davant la
dificultat extrema de la nostra llengua.
Aquest dies, doncs, ha estat bo el protagonisme
de la immersió lingüística, una de les estratègies educatives més importants per a la supervivència del català; recordem que les metodologies de la immersió lingüística a l’ensenyament
no universitari són un recurs important per a
dominar el català per part de l’alumnat nouvingut i, per tant, és clau per a fonamentar
la igualtat de condicions i oportunitats de la

població catalana. Per això valorem que ERC
hagi fet possible els acords perquè el català (i la
immersió lingüística) prevalgui com la llengua
vehicular de l’ensenyament, tal com diu la Llei
d’educació de Catalunya (2009). Una altra cosa
és que haguem d’estar «al tanto» perquè no
ens facin cap jugada amb la lletra menuda de
la llei espanyola aprovada, la qual pot arribar
a permetre a l’administració central prendre
decisions sobre la llengua castellana a
l’escola que només competeixen a la
Generalitat.
No em vull fer pesat, perquè ja us en
vaig parlar aquest estiu, de les dificultats del català, però insisteixo a cridar
l’atenció sobre la situació de la nostra
llengua i que cal atendre’n l’emergència de la situació. Sense allargar-me
gaire, els recordo reaccions com la
d’Alfonso Guerra i el president d’Aragó contra el seu govern per l’atac «que
rebrà» el castellà amb la llei Celaá; o
l’actitud i comportament lingüístics
de l’alcaldessa Colau quan respon en
castellà als ciutadans perquè així l’entenen més gent. Estem sols per defensar i enfortir la llengua, com en tantes altres
coses, per això ens cal la determinació de les
administracions per aplicar mesures discriminatòries a favor del català i sobretot convenciment personal per a usar la llengua sempre,
amb tothom i a tot arreu. Ens hi juguem la nació. Hem de practicar amb decisió el catalanisme polític, un concepte que tothom entenem
i que aquests dies repeteixen especialistes que
participen amb una sèrie d’articles sobre El futur del català a Vilaweb, coordinats per Carme
Junyent (no us els perdeu). Ja ho hem dit: ens
hi juguem molt .

Què us sembla que s’instal·lin càmeres de
videovigilància als carrers per controlar l’incivisme?

Bé 76,8%

3

Malament 23,2%

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

Cada setmana tenim
una enquesta.

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
L’ÚNIC CAMÍ,
EL CONSENS
Albert Duran. Regidor no adscrit
de la candidatura de “La Pobla hi
Guanya“
Recentment l’equip de govern de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, format pels grups municipals de Participa
i del PSC-PSOE, ha distribuït l’article
“Aturat el projecte per a la instal·lació
de plaques solars a l’Ateneu Gumersind
Bisbal” amb certes imprecisions que, al
nostre parer, no descriuen ni infonen
correctament sobre la desaprovació
de la modificació de crèdit 8/2020 del
pressupost municipal.
En el darrer Ple l’alcalde, Honorable Sr.
Antoni Mabras , va presentar una modificació de crèdit on es retiraven crèdit
de les partides de festa major i de reparació manteniment i conservació de voreres i vials per un import de 45.000€ i
es creaven partides de petites inversions
en adquisició de maquinaria i instal·lacions tècniques de diverses regidories o
equipaments. Com ja era costum amb
les maneres de governar del present
però també del passat, aquesta modificació de crèdit no va ser consensuada
ni explicada fins el mateix Ple. També
es de costum en aquest mandat barrejar
“naps amb cols” per poder pressionar
a tots els regidors per votar a favor ja
que sinó s’aprova la modificació el funcionament ordinari dels serveis i equipaments que atenen directament als
pobletans i pobletanes queden afectats.
La Pobla hi guanya, candidatura de les
darrers eleccions municipals representada pel regidor Albert Duran, sempre
hem denunciat aquesta practica de l’actual equip de govern i que ha provocat
en les darreres modificacions pressupostaries el fet de separar lògicament
les propostes de modificació, obtenint

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

l’aprovació de les modificacions tant pel
nostre vot a favor, per exemple la redacció del projecte del centre de dia, o per
la nostra abstenció . Aquesta modificació en el darrer Ple no va ser una excepció. Durant el Ple l’alcalde va determinar la separació de les modificacions
pressupostaris amb dues propostes, una
va ser aprovada amb la nostra abstenció
i l’altre va ser rebutjada pels motius que
tot seguit detallem:
- El Ple ordinari del 16 de setembre,
la Pobla hi guanya, va presentar una
“moció per la creació d’una ordenança
municipal per la promoció de les instal·
lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi” es va aprovar
però no s’ha guardat en un calaix.
- L’alcalde va informar d’una modificació pressupostaria amb 4 documents
elaborats per una empresa privada; en
cap cas, projectes o informes emesos
pels tècnics municipals.
- La modificació pressupostaria 8/2020
proposava un augment de 28.000€
d’una partida ja existent de 45.000€ resultant un crèdit final de 73.000€ per
un projecte que estava pressupostat
per 27.003€. L‘Ajuntament no ha rebut
les subvencions de 45.000€ que teníem
previst al pressupost per fer alguna instal·lacions fotovoltaica i ara l’equip de
govern ho volia pagar amb diners dels
contribuents.
- Aquesta instal·lació era l’inici d’un
conjunt d’instal·lacions de plaques
solars que s’ubicarien en alguns dels
principals equipament del municipi.
Nosaltres vam qüestionar la idoneïtat
d’iniciar aquestes instal·lacions en un
edifici que durant el dia solar majoritàriament està tancat o amb un us d’energia elèctrica molt baix. I no coneixem
d’existència d’un Pla Municipal d’instal·
lacions fotovoltaiques..
- Vam mostrar el nostre desacord en la

manera de fer de l’equip de govern, que
continua governant en minoria sense
tenir en compte els regidors i regidores sense responsabilitats de govern.
Al principi de mandat vam creure en
les paraules de l’alcalde que demanava
consens per treballar per la Pobla de
Claramunt . Però dia que passa, aquestes paraules s’envaeixen més.
Per aquest motius vam votar en contra
de la proposta de modificació pressupostaria. Nosaltres estem plenament
d’acord amb projectes d’energia solar,
minimitzar pol·lució i establir una sobirania energètica. Però això no volem
que faci de qualsevol manera desprestigiant aquest nou sistema de consum
energètic.
La Pobla hi guanya, continuarem treballant pel que creiem que és el millor
per la Pobla de Claramunt, i no ens deixarem condicionar per males arts en
la gestió municipal. Sempre hem sigut
conseqüents a l’hora de prendre decisions i no ho deixarem de fer.

UNA REFERÈNCIA
HISTÒRICA
Josep Elias Farré
Hem llegit l’article “El fort de Sant Magí,
un tresor del patrimoni igualadí” (La
Veu, 6/11/2020). Ens ha estranyat que
l’articulista no hagués completant les
seves referències a totes les guerres carlistes, amb una que afecta, directament,
a l’esmentat fort, durant la tercera guerra carlista, de 1873, durant l’entrada dels
carlins a Igualada.
En tenim anotada una de Joan Serra
Constansó, que la publicà en el seu llibre Mig segle de vida igualadina (Barcelona, R. Tobella, 1920). Allí aquest polifacètic autor igualadí explica un record
de la seva infantesa. Llegim:

“Afortunadament el canó que havien situat a Sant Magí, era servit per soldats
d’artilleria que, al ser fets presoners,
per salvar la seva pell, s’havien fingit
partidaris de Carles VII. Aquells xicots
carregaven o disparaven sense ganes de
fer mal. La bala sortia calmosament,
descrivia una paràbola, i queia sobre
les teulades de la destil·leria del Maset
i a les cases del Matoses (passeig Verdaguer), o lliscant amb suavitat, al xocar
amb una pedra, restava immòbil com
un gatet endormiscat”.
En el llibre Wils y el batallón de zuavos
carlistas (1) s’esmenta aquest fet, traduït
al castellà.
(1) Agustín Pacheco - Fco Javier Suàrez
- Gallard Brooks S.L.N.E., 2019

AGRAIMENT
A LA COMUNITAT DE
MONTSERRAT
Albert Carol i Guerrero
M’agradaria manifestar la meva gratitud a aquesta comunitat de monjos tota
l’ajuda que m’ha donat. Amb 50 anys ja
complerts, les meves visites encara es
fan més habituals.
Per mi Montserrat significa un espai de
culte en primer lloc però el seu encant,
les seves muntanyes, la pau que s’hi
respira i el fet de poder-me trobar a mi
mateix en la meva situació personal, és
una benedicció.
Tant la comunitat com tot el personal que treballa a Montserrat, ja formen part de la meva família. Els seus
consells, l’estima, l’ajuda i les paraules
d’alleugeriment quan estic trist o no sé
què fer, m’han ajudat a seguir en el meu
camí. Especialment vull donar les gràcies al Pare Abat que és el meu segon
pare en aquesta Abadia, per mi, el meu
paradís particular…

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

JOAN ARMENGOL, PREMI D’HONOR
El degà dels periodistes igualadins van rebre el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada d’aquest any. Per motius de la pandèmia, però, no va
poder recollir-lo ell personalment

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

Tirem pel dret

“

Pel que fa a la llibertat,
tirem pel dret, perquè
si no ens afanyem no
veuré la independència
de Catalunya” va dir en una
entrevista la actriu catalana –i
independentista- Montserrat
Carulla. Els catalans, especialment els polítics
catalans, no la varen escoltar i, per a vergonya
nostra ha mort sense veure la independència.
Montserrat Carulla ha estat una dona forta,
avançada al seu temps. Tot i tenir un caràcter fort era una persona de tracte molt proper,
que gaudia de la popularitat sense deixar de
ser una dona propera i sincera.
Aquesta sinceritat li va portar molts problemes professionals ja que mai va agradar al poder. Ni al d’allà ni tampoc al d’aquí. Lluny però
d’escudar-se en la persecució que patia, es va
esforçar per a donar sempre el màxim i viure
la professió amb intensitat que tant agradava
al seu públic. Només el seu esforç i la qualitat
del seu treball li va permetre superar els entrebancs que l’administració li anava posant en el
seu camí.
Per això ara em fa malícia veure polítics penjant-se fotografies a la xarxa al costat de Montserrat Carulla, quan en vida li havien posat totes les traves possibles.

La seva pròpia definició és tota una
declaració d’intencions: “Soc dona,
actriu, catalana i independentista”. Ens
hauria de fer vergonya no ser capaços
d’afanyar-nos a guanyar la llibertat
Hem gaudit molt del treball interpretatriu “de
la Carulla” tanT a la televisió com als escenaris
o al cinema. A Igualada hem tingut ocasió de
veure-la en diverses obres, al Teatre de l’Ateneu com al desaparegut del Mercantil i quan
els periodistes comarcals ens hi acostàvem
després de la funció, sempre tenia temps per
respondre a les nostres preguntes. Recordo especialment el seu paper a La vidua alegre de
Goldoni que va representar al Mercantil l’any
1981 on amb l’Alfred Luchetti portaven tot el
pes de l’obra.
Amb Montserrat Carulla molts hem coincidit
en diverses manifestacions reivindicatives de
la llibertat de Catalunya i per això em sap greu
que no hagi vist complerta la seva il·lusió de
veure i viure en un país independent deslliurats de la rèmora d’una monarquia podrida,
repressora i dolorosament persistent.
La seva pròpia definició és tota una declaració d’intencions: “Soc dona, actriu, catalana i
independentista”. Ens hauria de fer vergonya
no ser capaços d’afanyar-nos a guanyar la llibertat.
Montserrat Carulla segur que preferiria menys
homenatges i més passos efectius cap a la independència. Són tants els catalans que han
mort sense veure complert el seu somni, que ja
seria hora que “tirem pel dret d’una vegada”.
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JOSEP M. CARRERAS

Final d’etapa

L

’adeu definitiu de la Montserrat Carulla m’ha revifat
una sèrie de pensaments
que tenia més o menys somorts i s’han fet vius en aquest fatídic 2020 que ha trasbalsat tots els
plans i la vida del món sencer. En
ella he admirat sempre la voluntat
de lluita, tot i saber que no en veuria els resultats;
la fidelitat a la llengua i al país, l’orgull de sentir-se
catalana i confessar-se públicament independentista. I la serenor amb
què ha afrontat el tram
final de la seva vida.
Per diversos motius
aquest 2020 ha estat
per a mi -i suposo que
per a molts- un annus horribilis. D’una
banda, per la pèrdua
d’amics de tota la vida,
persones que eren per
a mi un referent d’estil
de vida i de fidelitat
a uns ideals. Alguns
els vaig tenir de professors, altres varen
ser simplement companys d’estudis, però
amb tots ells hi havia una relació profunda i sincera
d’amistat. Em dol veure que en poc més de mig any
he perdut mitja dotzena d’amics, alguns d’ells de
manera sobtada, sense temps de fer-me a la idea de
la seva absència.
Són persones de la meva generació; la seva desaparició marca el final d’una etapa en la nostra societat. Molts varen ser lluitadors contra el franquisme i més tard defensors dels drets individuals
i col·lectius del poble de Catalunya. Varen celebrar
l’adveniment d’una democràcia –tot i que controlada- i han tastat el gust amarg d’una independència
nascuda morta. Dues coses els provocaven un dolor
insuperable: veure empresonats els líders independentistes i –pitjor encara- les baralles dels partits

que diuen defensar un mateix objectiu final.
En un altre camp, els preocupava també la radicalització dels posicionaments en la defensa de posicions contraposades. L’ascens d’unes actituds feixistes han provocat una manca de respecte envers
els qui no combreguen amb els seus plantejaments.
Això afecta tots els estaments socials, des de la violència al carrer fins als espectacles a vegades vergonyants dels mateixos parlamentaris. En comptes
del respecte, o almenys la correcció, predomina
l’insult, els crits, el picar de peus o aplaudir segons
qui és que parla.
I ja no parlem d’actituds
masclistes i
xenòfobes. Dia sí dia
també coneixem atacs
contra immigrants,
o persones que tenen
una forma diferent de
viure la vida sexual i
afectiva. És en aquest
sentit que es fa preocupant la proliferació
d’actituds
d’aquest
caire. Aquells comportaments feixistes
que semblava que no
havien de tornar mai
més, estan prenent
una força preocupant dintre la mateixa Unió Europea. Hi ha països que es neguen a acceptar la
igualtat de drets de les persones i planten cara a les
mateixes autoritats de la Unió. Que en la sessió de
control dels drets humans del mateix Parlament europeu es faci pressió perquè no es tracti el tema de
Catalunya és un bon indicatiu del retrocés que ha
experimentat l’organisme que hauria de ser el garant de la democràcia i dels drets dels ciutadans.
És evident que ens trobem en un final d’etapa que
no és només un canvi generacional, sinó de retrocés en valors humans i ascens d’actituds totalitàries.
Déu vulgui que no retornem a etapes passades de
trista memòria, que no varen generar més que violència i sofriment.

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

Fent la anella verda a l’alçada de Fàtima arribem a un punt en que la vorera és inexistent, sobte que no s’hagi
deixat pas per vianants, cotxets, bicicletes...

|
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...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes
per estar ben informats de què passa a la comarca.
Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

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

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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Divorci entre Junts i ERC i moció de censura a Piera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

D

ivendres 4 de desembre, a les 12 del migdia, Piera viurà una
sessió plenària de moció de
censura contra l’alcalde d’ERC
Jordi Madrid, que governava amb Junts des de fa 9 anys.
Ahir dijous, Madrid presentava la seva dimissió, en una actitud desesperada per mantenir
en peu el seu projecte. Junts,
formació que lidera Josep Llopart, amb 4 regidors, però, ha
decidit sortir del govern i presentar una moció juntament
amb el PSC (4 regidors) i la
regidora d’Ara és Demà (vinculada a En Comú Podem),

Després de 9 anys de
governar, Junts
decideix sortir del
govern i presentar una
moció de censura a
ERC, d’acord amb PSC i
En Comú Podem
que, de prosperar, sumarà els 9
regidors necessaris per assolir
la majoria absoluta. ERC, que
també té 4 regidors, passarà
a compartir l’oposició amb la
CUP, PP i Ciutadans, amb un
regidor cadascú.
La situació, com és lògic, ha
comportat un veritable enrenou a la vila pierenca, la segona

en volum de població de l’Anoia. Les raons que esgrimeixen
els signataris de la moció es
basen, sobretot, en el “bloqueig
intern” del consistori, arran de
la denúncia que la Secretària
Municipal ha fet contra el propi alcalde davant la Fiscalia i
l’Oficina Antifrau.
Divendres passat es presentava
la moció al registre municipal,
activant-se el compte enrere
fins al 4 de desembre. L’alcalde,
Jordi Madrid, ha fet un darrer
intent a la desesperada anunciant la seva dimissió, però, a
última hora d’ahir dijous, tot
seguia en peu. En virtut de la
moció, Josep Llopart serà el
nou alcalde, si bé el PSC, tam-

bé amb 4 regidors, va obtenir
més vots a les eleccions.
Mala gestió, bloqueig
i ineficàcia
El PSC, en un comunicat,
apunta com a raons “la mala
gestió que ha fet l’alcalde a
l’Ajuntament des de l’inici del
mandat i que s’ha traduït en
bloqueig i ineficàcia”, així com
“la nul·la capacitat i voluntat de
planificació que l’alcalde té per
projectar el municipi al futur
i treballar el present. L’actitud
presidencialista no ha ajudat a
fer grans consensos”.
Recordem que, el passat mes
d’octubre, l’oposició, excepte la
CUP, va demanar la dimissió

de l’alcalde davant les denúncies de la secretària municipal a
la Fiscalia i l’Oficina Antifrau.
La denúncia es va interposar
per haver ascendit un policia
local pel procediment d’urgència i una setmana abans de
jubilar-se, i per la concessió del
contracte de les targetes menjador que, segons ella, es va fer
“a dit i sense licitació”. Les formacions ja llavors asseguraven
que, des de l’inici de legislatura, l’alcalde “ha rebut advertiments per part del funcionariat
de mancances importants per
la presumpta falta de procediment legal a les contractacions
públiques, fent cas comís de les
advertències”.

Jordi Madrid (ERC): “M’ha traït un amic”
La moció de censura arriba
per sorpresa. Què és el que segons vostè ha passat?
M’agrada que m’ho pregunti
però és que no tinc resposta. M’ha agafat totalment per
sorpresa. El govern de Piera
funcionava, tot i tenir diferents
punts de vista en algunes coses.
Però, tot havia sortit sempre
endavant, parlant i negociant.
A més, estàvem ara mateix preparant els pressupostos de l’any
que ve, conjuntament. Teníem
entre tots un projecte molt bonic per Piera, que espero es tiri
endavant. Entenia que estàvem
que en un moment molt il·lusionant. A més, l’any 2021 les
regles financeres de l’Estat seran molt més laxes, de manera
que els 20 milions que tenim a
la caixa ens podrien permetre
fer moltes coses. Ara, de cop
i volta, em surten amb aquesta moció. Diuen una sèrie de
coses, que són completament
falses. Estàvem força bé, diria
que molt bé, fins i tot millor
que molts altres governs que
són en coalició. De fet, el Josep
me’l sentia una persona molt
propera.
El veig dolgut, molt.
Més enllà de tot el que són els
projectes, és la part personal.
Em sento traït, traït per un
amic. Directament és així. És el
que més em costa de pair. Estic
passant una mena de dol, perquè no me’n ser avenir.
Quina creu que és la raó de
tot plegat?
Doncs li he donat moltes voltes, en aquests dies. Crec sincerament que el Josep Llopart vol

ser alcalde de Piera a qualsevol
preu. Amb això que fa ara, té
una oportunitat. Pel que m’han
dit, fa més de mig any que està
preparant aquesta moció. Ha
preparat un relat, com fa l’Estat
espanyol amb moltes coses respecte a Catalunya. Allò que no
ha aconseguit mai a les urnes i
a la democràcia, ho vol aconseguir amb maneres barroeres
i a traïció. El considero un traïdor, no tinc cap altra paraula
que aquesta. El que està fent, jo
no ho faria mai. Segur. De fet,
jo he tingut altres governs en
coalició, alguns en els quals hi
havia moltes discussions, i mai
se’m va passar pel cap fer això.
Almenys, el que faria seria
parlar-ho amb els meus socis,
preguntar què està passant,
mirar-ho d’arreglar. Tot plegat
és molt estrany.
La relació que mantenia amb
el PSC i amb Ara és Demà era
correcte?
Sí, sempre l’he vista prou bé.
Però crec que en Josep Llopart fa mesos que va per darrere dient a tothom com si jo
fos un dimoni escuat, i crec
que al final això ha colat. Amb

la Sandra Bernad quan va començar, jo la vaig anar a buscar
per entrar al govern. Amb el
Javier també hem tingut sempre molt bona relació. Però és
que també em porto bé amb el
Francisco del PP o amb el Jorge
de Ciudadanos. Amb tothom.
L’Ajuntament de Piera és un
ajuntament molt tranquil, almenys fins ara. Crec que ho ha
de continuar sent, per això vaig
posar la meva dimissió sobre
la taula, perquè crec en el projecte. Si cal, que busquin entre
tots els grups un nou govern,
com si avui fos l’endemà de
les eleccions municipals... Tenim idees molt xules damunt
la taula, i tenim diners per a
fer-les possibles. Per tant no hi
ha excuses perquè aquest any
2021 sigui un any magnífic per
a Piera, està clar. Hi hagi qui hi
hagi al govern.
Digui’m algun dels projectes
més importants que teníeu el
govern en cartera.
N’hi ha uns quants. Per exemple, teníem diferents plans d’asfaltatge per a tot el poble. Molts
ja estan aprovats i a punt de
licitar. També tenim a punt el

sistema de recollida de brossa.
També hem de canviar el sistema de neteja. Hauríem de fer
un pavelló i un camp de futbol
nou. S’han de tirar endavant
les vies verdes de Ca n’Aguilera
i Hostalets, i cal seguir collant
perquè ens facin el desdoblament de la carretera de Martorell a Piera, i la variant de Piera
per que els camions no passin
pel mig del poble. Teníem moltes coses encarrilades, la idea
era que cap al mes de març ja
tinguéssim tots els projectes a
punt. Em preocupa molt ara
això, perquè és difícil que un
alcalde que ha arribat al càrrec
per deslleialtat, tingui el respecte del poble i dels treballadors als quals es deu.
No deixa de ser curiós que
vostè dimiteixi, i que el govern actual o un altre continuï la feina. Han focalitzat
molt la moció sobre vostè, i li
retreuen els assumptes judicials que té pendents. Què en
diu, d’això?
Crec que la jugada no els ha
sortit bé. Sí, és cert, ho han
focalitzat molt en mi, però és
que amb el govern no podien
fer-ho, perquè ells en formaven
part. Potser es pensaven que
jo m’aferraria a la cadira, però
no és així. Insisteixo que crec
molt en el projecte, sempre he
estat al capdavant de la llista
d’Esquerra perquè la gent m’ha
votat. He sigut Alcalde perquè
la gent m’ha votat. Potser tot
això no ho entenen. Però igualment, si jo haig de ser l’entrebanc, doncs plego. No vull ser
el problema de res. Tinc altra
vida més enllà de l’Ajuntament.

Passo un mal moment. Però
també és veritat, com diu la
dita, que els bons i mals moments treuen el millor i pitjor
de cadascú. Al poble ningú ha
fet llenya de l’arbre caigut. Ans
el contrari, tinc unes mostres
de suport espectaculars. En
aquest sentit, estic content.
Però, quan ells han vist que jo
podria plegar, llavors han dit
que res, que continuaven en el
seu camí. Per tant, no hi ha cap
altra cosa, aquí. Simplement, el
Josep vol ser alcalde. Res més.
El que em costa d’entendre, és
que el PSC faci alcalde al Josep
Llopart, perquè els socialistes
van treure bastants més vots.
No s’entén res.
Ha parlat, amb en Josep Llopart?
No, però si em truqués li agafaria el telèfon. Li preguntaria... però què has fet? De
tota manera jo necessito un
temps. Quan t’acaben d’apunyalar per l’esquena, l’esquena et fa mal. La ferida s’ha de
curar.
El que ha passat, fa que et
reafirmis més en el teu compromís per Piera, o bé és per
engegar-ho tot a dida?
El compromís amb Piera el
tindré sempre, altra cosa és
des d’on. És el meu poble, i
me l’estimo. El que no faré ara
és posar pals a la roda per un
projecte en què hi confio, de
manera que pugui tirar endavant. D’aquí dos anys i mig ja
veurem. Ara el que haig de fer
és activar més la meva feina
professional.
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Josep Llopart (Junts): “Ens hem perdut la confiança”
Ha estat sorprenent, la presentació de la moció.
Sí, ho és, i més des de dins de
l’equip de govern, però això no
surt d’avui per demà. Aquest
plantejament mai havia estat al
cap de ningú, però hi ha hagut
fets dins del govern que han
anat produint més tibantor,
més bloqueigs... Al final hem
hagut de fer aquest gest, tot i
que no ho tenia gens clar. Dimecres passat creia que el millor era anar-nos a l’oposició.
Com van iniciar-se, aquestes
tibantors que diu?
Fa un mes i mig, o un parell de
mesos. Se li va demanar a l’alcalde per part de l’oposició, en
el ple de setembre si en sabia
res, d’una denúncia a Fiscalia,
a més de la d’Antifrau, que ja
se sabia, i va dir que no... Darrerament ja fa un discurs molt
articulat, com de defensa cap
a una possible acusació. Això
ens va sorprendre molt. A la
setmana següent com a govern
li vam demanar explicacions,
i va insistir que no sabia res,
però per les seves explicacions,
molt pautades, donava la sensació que alguna cosa sí que
sabia. Ja li vaig dir llavors que
això portaria problemes, perquè estar a Fiscalia i a Antifrau
no és quelcom que agradi massa, i menys per la Secretària
de l’Ajuntament. Aquí van començar tibantors, discussions
internes, li vaig dir que durant
una setmana no ens parléssim,

que havíem de sospesar moltes
coses. I pel mig en van passar
més.
Quines?
Doncs voler apujar l’IBI un
24% per l’any que ve, a la qual
cosa nosaltres, com a Junts per
Piera, ens vam negar. Quan li
has de dir al teu soci que li votaràs en contra un pressupost
que has fet conjuntament, és
molt dur. Li vaig dir que la ciutadania no entendria aquest increment, som un Ajuntament
amb romanent, amb diners a
la caixa, i pujar la pressió fiscal
als vilatans no tocava, i menys
ara en plena pandèmia. El que
s’havia de fer era demostrar ser
capaços de liderar un projecte
amb fets, i de gastar al carrer
els diners que tenim estalviats.
Això va generar més tibantor...
Al cap d’uns dies ens va dir l’alcalde que baixaria l’increment
de l’IBI al 13,5%, i li vam dir
que no, que havia de ser zero...
En fi, li podria dir que, abans
d’aquest mes i mig, ja ens fèiem una mica la guerra entre

nosaltres, però s’anava deixant
passar, fins que el got ha estat
ple. Li vaig dir als militants del
nostre partit que em contradiguessin, que potser era que era
jo, qui m’estava obsessionant
amb el que no tocava. Però no,
tothom veia les coses de la mateixa manera. I així fins a una
reunió de dilluns de junta de
govern de fa una setmana, amb
un trencament bastant fort,
quan l’alcalde em pregunta si
realment hi ha preparant-se
una moció de censura. I li vaig
dir que sí, que l’oposició ja feia
temps que apretava. L’endemà
mateix, enlloc de voler curar
les ferides, notem moviments
d’ERC de voler donar l’alcaldia
al PSC. El dimecres, el mateix
a Ara és Demà. Dijous, en sentir unes declaracions a Ràdio
Piera, vaig veure clar que, o
movíem fitxa, o ens quedàvem
nosaltres fora de la taula. Ens
havíem perdut la confiança,
està clar. Aquí va ser ja el punt
i final, i tot va ser molt ràpid. El
mateix divendres entràvem la
moció a l’Ajuntament.

Jordi Madrid diu que l’ha traït un amic.
A mi també m’afecta la part
personal, és molt dur. Hem
estat nou anys de companys
de viatge. Hem fet moltes coses bones per Piera, junts en
el govern... Però en política estem per responsabilitat, i hi ha
un moment que s’han d’assumir decisions, o bé apartar-se.
Hem optat per tirar endavant,
pensant que d’ara fins maig del
2023 podem revertir la situació. Crec que en política s’ha
de saber negociar, i no arribar
mai als límits d’acabar picant
contra una paret, i aquí s’havia
arribat a un bloqueig intern,
que ens perjudica a tots. Si la
línia de la legalitat està al centre, estem treballant a mínims,
per sota de tot... Al carrer hi ha
queixes. En fi, el Jordi i jo som
diferents. Jo estic més pel diàleg, i ell és més impulsiu. Potser
per això hi havia un equilibri,
i el govern abans funcionava.
Però s’ha trencat.

sable polític de l’Ajuntament.
Una factura del 22 de novembre de l’any passat, i que a dia
d’avui no estigui pagada, no
ens deixa gaire bé. Qui gestiona les arques municipals no ha
de permetre que això passi de
l’Ajuntament, no podem passar a un tercer els problemes
interns.

El tema judicial en el qual està
implicat Jordi Madrid veig
que ha pesat molt en la decisió. Teniu la mosca darrere
l’orella?
El jutge dirà, és a les seves
mans, però crec que hi ha força part de raó en la denúncia...
Si jo vaig a una gran superfície
de Piera, faig una despesa de
15.000€ amb targeta, i la factura no estigui pagada... En fi, a
mi em molesta, com a respon-

Madrid ha posat la dimissió
damunt la taula.
Condicionada a un pacte de
govern estable. S’entén que és
un acord amb el PSC, perquè
no hi ha altra fórmula possible... Les tres forces que hem
presentat la moció estem
alineades i segures del que
fem, i no ha estat gens fàcil la
decisió. La gent ha d’entendre
que calia revertir la situació.
No es podia continuar així.

El projecte que teniu preparat serà molt diferent de l’actual?
Hem de revertir algunes coses que no s’han fet en aquest
temps, cap als barris i cap al
nucli. Projectes n’hi ha, però
n’hi ha d’haver més, més ambiciosos. El romanent ens ho
permet. No hem parlat de
projectes amb els possibles socis de govern a partir del dia 4.
Vol dir que es pot suspendre?
Hi ha moltes pressions, la moció és ferma i blindada, però
això és un poble. Arriben inputs de tot arreu.
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Igualada
El conseller Ramon Tremosa destaca “l’ambició
d’Igualada” en el projecte del nou Campus de Salut
ACN / LA VEU

E

l conseller d’Empresa
i Coneixement, Ramon Tremosa, ha visitat aquest dimecres la ciutat
d’Igualada en una estada que
s’ha iniciat a l’Ajuntament,
amb la protocol·lària signatura al Llibre d’Honor, i que
ha tingut com a punt central
la visita als terrenys de l’antic
hospital que han d’acollir el
futur campus destinat a estudis universitaris de ciències
de la salut de la Universitat de
Lleida.
L’arquitecte municipal Carles
Crespo ha estat l’encarregat
d’explicar els detalls tècnics
del projecte del nou equipament.
El Campus Salut d’Igualada,
que acollirà els diferents graus
de l’àmbit salut que s’imparteixen a la ciutat, està previst que
entri en funcionament el curs
2022-2023 amb uns 500 estudiants. Així ho ha anunciat
l’alcalde Marc Castells.
El projecte, que té un pressupost de 6 MEUR –dels quals
ja en té garantits dues terceres
parts-, s’ubicarà als terrenys
on hi havia hagut l’antic hospital d’Igualada i al costat del
centre de simulació en salut
4D Health. El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon
Tremosa, ha volgut conèixer
de primera mà el projecte i ha
destacat que “ara més que mai
i, per futures pandèmies, necessitem muscular encara més
totes les ciències de la salut”.
El nou Campus Salut d’Igua-

El titular d’Empresa i
Coneixement que va
susbstituïr la igualadina Àngels Chacón va
visitar els terrenys del
futur campus, a l’antic
Hospital
lada ha de centralitzar els diferents estudis que la Universitat de Lleida (UdL) ofereix a
Igualada en el camp de la salut.
Es tracta dels graus de Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició.
Les instal·lacions s’ubicaran
als terrenys on hi havia hagut
l’antic hospital d’Igualada, que
es va tirar a terra el desembre
del 2019. Actualment els estudis vinculats a l’àmbit sanitari
s’ofereixen provisionalment a
l’edifici de La Teneria.
L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, ha explicat en una
visita d’obres que el calendari
amb què treballen és que la licitació d’obres es faci entre el
febrer i març de l’any que ve
i que, per tant, s’obri el nou
campus pel curs 2022-2023.
El cost total del projecte és de
6 MEUR i Castells ha anunciat que dues terceres parts
ja estan garantides. Segons el
batlle, 2 MEUR els assumirà
la Diputació de Barcelona i
2 MEUR més la Generalitat
de Catalunya. Pel que fa als
2 MEUR restants, Castells ha
dit que trucaran a més portes
però “si no trobem el finançament, l’Ajuntament d’Igualada
n’assumirà el cost”.
De la seva banda, el delegat

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

L’alcalde i el conseller, rebent explicacions de l’arquitecte municipal, a l’exterior de l’antic hospital.

de la UdL a Igualada, Carles Capdevila, ha destacat
que la universitat lleidatana està “compromesa amb
el reequilibri territorial del
país” i ha expressat que “les
terres de Lleida no serien el
mateix sense la universitat”.
Per això, ha deixat clar que
“col·laborar perquè els estudis universitaris puguin
arribar al territori és una

aposta estratègica”. Capdevila ha dit que el nou Campus
Salut d’Igualada suposarà un
“avenç important” pels estudiants de l’àmbit de la salut
i assegura que s’arribarà als
400 o 500 estudiants.
Per la seva part, el conseller
d’Empresa i Coneixement,
Ramon Tremosa, ha dit que
centres com el d’Igualada
“són projectes que atrauen

inversions privades i és una
bona notícia que la ciutat
tingui ambició de ser ciutat
universitària perquè li dona
un futur molt millor del que
ja té”. D’altra banda, Tremosa
ha celebrat que “el país va endavant malgrat la pandèmia” i
creu que “ara més que mai i,
per futures pandèmies, necessitem muscular encara més
totes les ciències de la salut”.

Sala-i-Martín, convidat a la Nit
Empresarial de la UEA, el 17 de desembre
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb el lema “20 Nit
Empresarial UEA des
de casa!”, la UEA organitza la vintena edició de la
Nit Empresarial de l’Anoia per
al proper dijous 17 de desembre. A demanda de diferents
empreses que han manifestat que des de l’entitat, des de
l’organització s’apunta que “cal
aprofitar aquest vincle que
uneix a totes les empreses de
l’Anoia. Ara més que mai, hem
de generar confiança i motiva-

ció” i que tot i les circumstàncies actuals “hem de crear un
vincle de confiança, treballar
amb la màxima normalitat
possible i motivar-nos entre
tots els que formem part de la
UEA”.
En format virtual
Adaptada a l’escenari actual,
presenta moltes novetats i sorpreses. En primer lloc, aquesta 20 edició comptarà amb un
gran convidat: serà presidida
pel prestigiós economista Xavier Sala-i-Martín qui oferirà

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

una ponència en clau positiva i esperançadora. En segon
lloc, el format, que serà a través d’una plataforma virtual, i
on es retransmetrà en directe
per a tots els i les assistents. I
en tercer lloc, l’esdeveniment
serà exclusiu per als socis i sòcies de l’entitat com a mostra
d’agraïment per la confiança
dipositada durant la gestió de
la pandèmia.
Totes les empreses associades
de la UEA inscrites a l’esdeveniment rebran el sopar a casa
per a dues persones, un reconeixement a la labor i esforç
empresarial: “Enguany no hi
haurà premis UEA. Perquè
totes les empreses i autònoms
són mereixedors del reconeixement per la lluita constant
d’aquest 2020”, ha dit el president de la UEA, Joan Domènech. Es comptarà amb una
app mòbil disponible per als
dispositius iOs i Android.

IGUALADA | 11

Divendres, 27 de novembre de 2020

Un article publicat a La Veu serveix
als Mossos per detenir un estafador
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra de la comissaria
d’Igualada van denunciar penalment el passat
20 de novembre un home de
30 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’Igualada, com a
presumpte autor d’un delicte
d’estafa.
La investigació es va iniciar
el passat 29 d’agost quan els
mossos van rebre la denúncia
d’un matrimoni d’avançada
edat, de Vilanova del Camí,
que havien estat víctimes
d’una estafa. Concretament,
un home se’ls va presentar a
casa explicant que era fill d’un
conegut per vendre’ls productes d’alimentació.

El matrimoni, en creure les
paraules del suposat venedor,
li van donar 60 euros sense
obtenir cap producte a canvi.
Davant d’aquests fets i després
de veure un article publicat a
La Veu titulat “Alerta a Igualada amb el fill del paleta” on
alertaven de ciutadans d’haver patit estafes similars per
les poblacions d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, agents
de la Unitat d’Investigació
d’Igualada van obrir una línia
d’investigació, on van poder
detectar dues denúncies per
fets similars.
L’estafador sempre utilitzava
el mateix modus operandi.
La majoria de les seves víctimes eren persones d’edat

avançada amb les quals contactava presentant-se com
el fill d’un conegut i, amb el
pretext d’aquesta amistat, els
hi oferia objectes de primera
necessitat.
També es va detectar que, com
a mínim en tres ocasions, s’havia fet passar per revisor del
gas. En aquests casos, enganyava les víctimes per cobrar
una revisió que no feia.
La investigació va concloure el
passat 20 de novembre amb la
identificació de l’autor el qual
va quedar investigat com a
presumpte autor d’un delicte
d’estafa.
La investigació continua oberta ja que no es descarta que
estigui implicat amb altres fets
similars.

Troben un kilo i mig de cocaïna en
un cotxe del dipòsit municipal
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Guàrdia Civil ha decomissat prop d’un quilo i mig de cocaïna de
l’interior d’un cotxe aparcat al
dipòsit municipal d’Igualada.
Un testimoni va alertar la policia de la possible existència
de substàncies estupefaents a
l’interior del vehicle.
Per aquest motiu, en una ope-

ració conjunta amb els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia
Civil va realitzar un registre
del vehicle i va localitzar un
total de 1.480 grams de cocaïna amagada entre el xassís i
els cinturons de seguretat de
la part posterior del vehicle.
Es dóna el cas que els dos
presumptes responsables de
la droga, als qui s’investiga
per un delicte de tràfic de

Un altre control de
càmeres, ara a la zona
de Cal Font
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant el mes de desembre es realitzarà
la instal·lació d’un
sistema de control fotogràfic
de les matrícules dels vehicles que accedeixin al carrers
Galícia, Vida, Dansa i Aurora.
Els veïns ja han rebut la informació sobre el funcionament
d’aquest sistema i properament s’instal·larà la corresponents senyalització, amb la
previsió que el dia 1 de gener
ja estigui plenament operatiu.
Amb aquesta finalitat, s’ha
creat un tràmit senzill que es
pot gestionar presencialment
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC) o
bé per via telemàtica. Sols cal
aportar adjuntant còpia del

DNI i del permís de circulació
del vehicle que cal autoritzar.
Aquest sistema regulador permetrà l’accés lliure de veïns i
de vehicles autoritzats i limitarà l’accés en horaris de càrrega
i descàrrega a la resta. Els objectius d’aquesta actuació són
pacificar l’activitat viària de la
zona i millorar la convivència
entre vianants i vehicles.
El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, destaca
que “L’Ajuntament està fermament compromès a fer d’Igualada una ciutat més accessible,
més adequada i, en definitiva,
més humana. És per això que
continuem amb la nostra política de pacificació del transit,
política de convivència entre
vianants, ginys de mobilitat i
transit rodat”.

drogues, estan complint condemna a la presó per altres
motius.

Cinc detinguts en
relació als aldarulls del
31 d’octubre
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament ha informat
aquest dijous en relació
a la investigació oberta
arran dels greus aldarulls que es
van produir a diversos carrers de
la ciutat la nit del 31 d’octubre.
En concret, a part de les quatre
detencions que es van fer el mateix dia dels fets, aquest dimarts
s’ha produït la detenció d’un
altre dels organitzadors dels aldarulls i també hi ha sis persones més investigades. En total,
doncs, hi ha onze persones, tres
de les quals són menors d’edat,
que han estat posades a disposició judicial en relació amb
aquest cas. A les persones implicades se’ls imputen quatre delictes: danys, atemptat a l’autoritat,
desordres públics i manifestacions il·lícites, atès que el motiu de
la trobada era delinquir.
L’alcalde Marc Castells ha anunciat que l’Ajuntament es personarà en la causa, i ha agraït la
col·laboració ciutadana, arran

de la crida que es va fer per recollir imatges i informació sobre
els fets, i també ha posat en valor
l’alt grau de col·laboració entre
els Mossos i la Policia Local, tant
en el moment en què es van produir els fets com durant tota la
investigació.
Castells ha asseverat que “vam
viure uns comportaments innaceptables. Ho són sempre, però
encara ho són més en la situació
de complexitat que estem vivint aquests darrers mesos per
la pandèmia. Igualada, que ha
patit tant per aquesta situació,
no es pot permetre aquests comportaments”.
L’alcalde també ha destacat que
“la policia està destinant el màxim dels seus esforços a gestionar correctament les restriccions
que, per motius de seguretat, ens
venen imposades i són les que
hem de complir si volem preservar i garantir la salut dels ciutadans, sense deixar de vetllar per
la seguretat ciutadana”.
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L’Associació Nou Centre regala més de 4.000€
REDACCIÓ / LA VEU

F

ins el 20 de desembre els
establiments de l’Associació Nou Centre, amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada, regalaran 4.000€ en vals de
descompte entre els seus clients.
Per una compra mínima de
10€ els establiments adherits a
la campanya repartiran butlletes numerades de dues parts: la
part que s’ha de dipositar a l’urna que trobareu al mateix establiment (no és obligatori complimentar les dades personals)
i el resguard, que cal conservar
fins el dia del sorteig, el 21 de
desembre.
En total es sortejaran 20 premis de 125€ (repartits en vals
de 25€) per utilitzar als establiments Nou Centre adherits
a la Campanya, i 31 premis de
50€ per utilitzar al mateix establiment que entrega el premi. 3
d’aquests premis de 50€ s’entre-

garan en forma de panera.
El sorteig es farà el dia 21 de
desembre, de forma presencial
o online, serà públic i comptarà amb la presència de representants de l’Ajuntament. Els
números premiats es donaran a
conèixer aquell mateix dia.
Els participants de la Campanya
d’enguany son: Podologia Balmes, Quiro Creixent, Finques
Sasi, Adm. Loteria Sagrada Família, Joan Carles Joiers, Suma
Supermercats, Papereria L’Avet,
Instal·lacions Igualada, Pastisseria Pla, Antiga Cafeteria Soler,
Fruites J. Serra, Mapfre Av. Barcelona, Autoescoles RACC Av.
Barcelona, Ferreteria Tools, Xarcuteria Ibañez, Aqua Restaurant
Cafeteria, Curucú bar, Cor Verd
Restaurant, Drogueria Dispunt
/ Pintures Anoia, Auto Reparacions Catalunya, Estanc 11,
Atrezzo Dansa i Teatre, Marcè
& Sagarra Centre Dental, Abacicles, Moda i Complements de

Dona, Anoiafoto Estudi, Color
Plus Igualada, OpciNatura, Ferretaria Anoia, Prisma Fotografia, Creacions Claramunt, Institut Estètica Yvette Pons, Mobi
Dyf Mobles, Pintures Ralli, Don
Relax, La Bodega, Farmàcia
Esteve, Kine fisioteràpia i salut,
Comercial Segura, Farmàcia
Secanell, BEEP, Carme Miranda
Fruiteria, Bufet Font, Terranova
CNC, Silxama, Il Mondo Del
Bambino.
Banderoles per identificar els
establiments
Aquesta última setmana Nou
Centre ha començat a instal·lar
banderoles rígides identificadores a l’exterior dels establiments
que formen part de l’associació,
amb la idea de que siguin visibles des de qualsevol punt del
carrer.
Aquestes banderoles, que son
de color vermell viu i tenen
la forma de la peça de trenca-

closques característica que ha
format part del logotip de l’associació des dels seus inicis, inclouen la frase “Nou Centre. Som
comerç”.
De moment està prevista la instal·lació en una trentena d’establiments però es preveu que
es pugui anar ampliant fins a
cobrir la totalitat dels associats,
més de 70.
Aquest projecte d’identificació comercial es porta a terme
gràcies a fons provinents de
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena i compta amb el suport

Campanya de
Nadal de La Veu
amb vals de
descompte a les
pàgines centrals
La Veu de l’Anoia també
inclou per aquesta campanya comercial de Nadal
una interessant proposta
que durarà tres setmanes
a partir d’avui divendres,
amb la participació de
comerços d’Igualada i comarca.
Els nostres lectors trobaran a les pàgines centrals
uns vals de descompte
d’aquests comerços, cadascun amb una promoció
especial, i els podran utilitzar fins el 5 de gener.
del Departament de Comerç
de l’Ajuntament. La fabricació i
instal·lació de les banderoles la
fa 4M Visual, del Poble Sec.

Igualada Comerç inicia avui i demà dissabte diferents accions
per animar la venda de proximitat
REDACCIÓ / LA VEU

S

eguint amb la campanya
permanent de promoció i dinamització del
comerç, l’entitat Igualada Comerç promou cada setmana
propostes i excuses per passejar, viure, gaudir i comprar.
Aquest divendres i dissabte
seran molt especials per diferents motius.
En primer lloc la reobertura
del sector de la restauració
convida a sortir per fer un
cafè, esmorzar, dinar... a les
diferents terrasses de la ciutat.
És el moment de fer costat al
sector de la restauració que ha
estat molt castigat i al mateix

temps aprofitar per quedar i
compartir una estona agradable.
Pel que fa als comerços són
moltes les ofertes que s’ofereixen durant aquests dies. Importants descomptes i moltes
iniciatives que les diferents
botigues ofereixen pels seus
clients.
Portar la bossa d’Igualada
comerç pot tenir premi
Igualada Comerç es suma a
aquestes iniciatives i vol premiar als compradors del comerç igualadí. És per això que
les botigues que formen part
d’Igualada Comerç durant el
divendres i el dissabte repar-

tiran bosses de l’entitat, i portar-les pot tenir premi. Una
acció per agrair el compromís
i fidelitat dels ciutadans amb
el comerç local.
Regals i xecs regal
Regals i xecs regals es repartiran pel carrer durant el divendres i el dissabte. “El comerç igualadí està treballant
intensament per oferir tot i el
millor. L’oferta és total s’hi pot
trobar tot el que es necessita”,
expliquen des de l’entitat.
Aquest cap de setmana també acaba el termini per participar al sorteig de dos vas de
1.000 euros cada un que promou Igualada Comerç durant

tot aquest mes de novembre.
Les butlletes per participar es
troben en qualsevol de les bo-

tigues associades a l’entitat i
que es poden consultar al web:
www.igualadacomerc365.cat.

-LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS FINS A 12.000 Kg.
amb conductor / sense conductor
- Carretons d´ocasió
- Reparació i manteniments preventius
- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

10 % de descompte

EN EL CURS DE CARRETONER
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE

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

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65
a.carretilles@gmail.com
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Ara no us penseu que s’ha d’anar al teatre perquè
el sector ho passa malament. Hi heu d’anar per
alimentar l’ànima, per aprendre a mirar el món i
per gaudir de la ficció més real. No acabem sent,
com tothom, uns empresaris que només veuen
diners.

www.veuanoia.cat

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel

1

L’Hospital segueix sense superar els 30 pacients ingressats per covid

penalment un
un control fotogràfic
3 S’instal·la
2 Denuncien
igualadí per un delicte d’estafa
de matrícules per accedir amb
a Vilanova

vehicle als voltants de Cal Font

Del 24 al 29 de novembre torna el #ZoomFestival! Gairebé una cinquantena de continguts
audiovisuals d’arreu del món que opten als Premis Zoom. Sèries, pel·lícules, documentals, programes... No te’n perdis cap! Aquest any gaudeix
dels continguts online a zoomfestival.org

Festival Zoom @FestivalZoom
MUCHAS GRACIAS @FedPatinaje por todos estos años, ha sido un placer soñar a vuestro lado.
Muchas gracias a todas mis compañeras, a esa familia que hemos creado con el tiempo y también,
a todos los clubes. ¡Seguiremos soñando desde las
gradas y disfrutando debajo palos!

Humans de l’Anoia @ humansanoia

Teresa Bernadas @aserepbp

#141 Carles Carol Martí

FOTO: Cesc Sales

Avui hem tornat a sortir al carrer per cridar ben
fort que Davant les violències masclistes, justícia
feminista!

Del 1982. Tinc dues filles, l’Ona i la Berta, i
convisc amb la Laura Banyoles.
Amb 14 anys vaig passar les meves primeres
vacances treballant en una cuina, cal dir que
ningú m’hi va obligar, però des de molt petit
vaig decidir que volia ser hoteler com l’avi.
És difícil que em rendeixi, soc feliç amb el que
faig i m’agrada tenir convidats a casa.

Neus Carles Roqué @NeusCarles
Si no sou capaços de garantir el funcionament
d’una web per sol·licitar ajuts a 10.000 autònoms, com voleu que tot Catalunya voti telemàticament?

El 2014 vaig crear Espai Gastronomia i
des de llavors no hem parat d’organitzar
esdeveniments. Gestionem les finques de Ca
n’Alzina, Can Macià i Castell de Tous. I enguany
hem obert el restaurant Amèrica Orígens i el
Pop Up Bar.

Roger Costa @rogercostacampo
S’està instagramitzant tuiter.

Formo part de la junta de la Unió Empresarial
de l’Anoia i treballo pel projecte UEA Turisme.
La millor virtut? Envoltar-me de gent millor
que jo.

Mònica @MnicaSola
El director de l’@aigua_cat, @lluis_ridao, visita
les obres de la nova conducció que millorarà el
sistema de sanejament d’Igualada, beneficiant 4
municipis de la comarca de l’#Anoia. La visita
s’ha fet amb l’alcalde d’@ajigualada i l’alcaldessa
de @ajvilanovacami.

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

L’Anoia, el territori revelació turística del 2021!

ACA @aigua_cat

#latevaveu

Pau Corcelles Hontoria

@paucorcelles

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

Oriol

@oropendola

		

		

Ajuntament d’Igualada

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

Joan Roig

Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

La qualitat de l’aire que respirem

E

És per això que us vull parlar d’una
iniciativa conjunta on participen
diferents països de la CE, concretament del projecte BREEZE, projecte
europeu que treballa en el desenvolupament de nous filtres d’aire
fotocatalítics híbrids per eliminar
contaminants i olors en la cabina de
l’avió.
La cabina d’un avió és un entorn
únic a causa d’una densitat d’ocupació extremadament alta i del limitat volum d’aire disponible. Això
afavoreix la dispersió de gèrmens i
l’acumulació de contaminants, que
provoquen una mala qualitat de l’aire que afecta a viatgers i personal
de cabina. En la majoria de les aeronaus, aproximadament la meitat
de l’aire de la cabina s’esgota mentre que l’altra meitat es recircula
passant per un filtre d’aire de partícules d’alta eficiència (HEPA), per
extreure contaminants (partícules,
biocontaminants), després del qual
es barreja amb aire exterior per tornar a la cabina. Aquests tractaments
no eliminen contaminants com els
compostos orgànics volàtils (COV)
i ozó, ni tampoc la inactivació de
biocontaminants del tipus bacteris,
virus o fongs. Hi ha la necessitat de
tecnologies eficients capaces d’eliminar tots aquests contaminants en
les condicions ambientals dels avi-

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

El Govern injecta 13 M€ a l’automoció que poden beneficiar a 200 empreses

“La cabina d’un avió és un entorn únic a causa
d’una densitat d’ocupació extremadament alta
i del limitat volum d’aire disponible.”

n aquests temps de pandèmia, un dels temes de
preocupació és la qualitat
de l’aire en llocs tancats i
els tractaments que s’apliquen per
poder eliminar contaminants com
és el cas del virus de la covid. Així
mateix, en la nostra ment hi ha el
poder tornar a viatjar i agafar avions
amb la total seguretat que l’aire dins
de les cabines ofereixi garanties totals sanitàries.

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin

ORIOL AMAT @oriolamat

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos

Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona.

Mucha precaución con los futuros planes de empleo. En Euskadi, el ejemplo en el que se fija el ministro Escrivá, algunos planes no permiten rescatar las aportaciones en forma de capital. Un gran inconveniente.

Espai patrocinat per

ons, complint al mateix temps amb
les limitacions imposades per la
grandària, el pes i el consum d’energia.
En aquest projecte hi participen empreses de la rellevància de LIEBHEER, PALL Aerospace, expertes en
solucions per al tractament d’aire
d’interiors, en col·laboració amb
entitats de recerca com el centre tecnològic LEITAT. L’objectiu és el desenvolupament d’un filtre de purificació d’aire alternatiu, basat en una
combinació d’absorció i oxidació
fotocatalítica utilitzant UVA-LED
com a font d’irradiació.
L’eficiència de la tecnologia BREEZE s’està validant en una planta pilot ubicada a LEITAT que recrea les
condicions d’una cabina d’avió, per
a l’eliminació de COV (>85% d’eliminació), ozó (fins a un 80% d’eliminació) i biocontaminants com
bacteris i virus (> 95% inactivació) i
inclou també un filtre de partícules.
Els resultats obtinguts s’utilitzaran
per a l’avaluació dels impactes centrats tant en la seguretat de les persones (Avaluació de riscos), seguretat des del punt de vista ambiental
(avaluació del cicle de vida) així
com des del punt de vista econòmic
(Anàlisi del cost-benefici).

La veritable pandèmia del segle XXI és la conspiranoia: la capacitat
il·limitada d’alguns “visionaris” il·luminats d’inventar-se teories de la
conspiració i, malgrat no tenir CAP MENA d’EVIDÈNCIA, fer-les circular com si fossin veritat. Que algú inventi una vacuna contra això!!!

“Ara estem davant d’un pla que dobla en la
quantitat aportada, el que es va dotar des dels
EEUU acabada la Segona Guerra Mundial”.

Pere Carles i Freixas

President de GRUP CARLES
@grup_carles

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

É

s el tema d’actualitat en
l’ambient econòmic i empresarial des de fa poc
temps i té tot el sentit, ja
que es tracta d’una decisió que afectarà el nostre futur i el de la Unió
Europea i a més serà irrepetible en
molts anys, semblant al que va representar per Europa el Pla Marshall, però si comparem les xifres actualitzades, ara estem davant d’un pla
que dobla en la quantitat aportada,
el que es va dotar des dels EEUU
acabada la segona guerra mundial.
Quan hi va haver la crisi del 2007 i
següents, des de la UE se’ns va recomanar ajustos econòmics i plans
d’austeritat, el que va comportar les
famoses retallades a tots els pressupostos dels països europeus, de les
quals encara avui n’arrosseguem les
conseqüències. Ara, amb motiu de
la pandèmia per la covid-19, que ha
originat una gran crisi sanitària i
econòmica, la UE ha reaccionat de
manera contrària -i molt encertada
al meu entendre- i ha decidit incrementar en 750.000 M€ les dotacions econòmiques previstes normalment. Per tant, ens trobem davant
de la resposta de la UE a la situació
generada per la pandèmia i els desafiaments que està suposant, per a
protegir la salut i l’economia.
La voluntat és dotar els Estats Membres, d’instruments d’emergència
per a facilitar la recuperació econòmica i això es concreta en la creació d’un Mecanisme de Recuperació i Resiliència (PRR) per import
de 672.500 M€ que és el plat fort
d’aquest pla i reforçar altres programes de la UE amb l’import restant
de 77.500 M€ per rellançar l’economia en altres aspectes.

Els objectius són la cohesió econòmica, social i territorial, la cooperació en aspectes de salut, enfortir
la resiliència i capacitat dels Estats
Membres, mitigar les repercussions
socials i econòmiques de la crisi, donar suport en la seva gestió, fomentar l’economia justa i resilient, i fer
de motor de la transició ecològica i
digital.
El seu desenvolupament segueix tres
línies bàsiques:
• La reforma estructural
• La transició ecològica
• La digitalització
I es desenvoluparà amb el suport de
tres pilars:
• Donar suport als Estats Membres
en la recuperació econòmica.
• Rellançar l’economia i incitar la inversió privada
• Extreure ensenyances de la crisi
Aquest darrer pilar, es refereix especialment a temes relacionats amb
l’àmbit de la salut (tecnologies sanitàries, preveure futures crisis, promoure associacions d’àmbit mundial, reserves estratègiques....
Pel que fa als altres dos pilars, pretenen reforçar els mecanismes de
transició ecològica/energètica i digital, ajudar a la solvència de les
empreses viables i donar suport a les
cadenes de valor claus.
Per a materialitzar-ho, en el cas
d’Espanya li correspondrà una dotació de 140.000 M€ (el segon país
després d’Itàlia).
* En el següent article divendres que ve 4-12-20 analitzarem les característiques dels projectes a presentar
i els terminis.
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Amb la col·laboració de:

25 anys ajudant a tancar el cercle a les empreses
L’empresa masquefina celebra enguany 25
anys de la seva fundació: un quart de segle oferint serveis i solucions sostenibles basades en la
gestió de residus industrials i de recuperació de
palets i fabricació d’embalatges de fusta.

E

n veure una oportunitat de
negoci en la compra-venda
i emmagatzematge de palets de fusta, als voltants dels
anys 80, el fundador de l’empresa, Sergi Martínez, va iniciar l’activitat amb
el nom de “Palets Martínez” en un petit terreny a Parets del Vallès. Aviat el
negoci va créixer i es va ampliar amb
l’activitat de reparació de palets, i per
la necessitat de més espai, l’empresa es
va traslladar a Sant Andreu de la Barca. Per demanda del mercat, i del propi sector, s’incorporen noves activitats
com la fabricació d’embalatges i la gestió de residus de fusta. És en aquesta
època quan s’incorpora a la gestió de
l’empresa, Montserrat López, esposa
de Sergi Martínez. Al 1995, veient que
l’empresa segueix en continu creixement, prenen la decisió de traslladar-se
amb el nom comercial de “Transpal” a
les que seran les actuals instal·lacions
de Masquefa.
Un cop instal·lats a Masquefa, sobre
l’any 1998 s’incorpora a treballar a
l’empresa familiar Oliver Martínez,
fill del matrimoni i actual gerent. En
aquesta mateixa època entra a treballar a l’empresa Pablo Rodríguez, l’actual director comercial. Amb les noves
incorporacions el negoci comença a
diversificar-se amb la gestió d’altres
residus a l’hora que s’amplia la xarxa
comercial abraçant més territori i més
volum de negoci.

Gestió de residus industrials i recuperació de palets
i fabricació d’embalatges
de fusta
En l’actualitat, l’empresa desenvolupa
dues línies de negoci: la gestió de residus industrials i la recuperació de
palets i la fabricació d’embalatges de
fusta. Pel que fa a la primera, des de
Transpal ofereixen tot un conjunt de
serveis per donar solució a les necessitats de les empreses; depositen els
contenidors o compactadores més
adequats a les instal·lacions del client,
un cop plens els transporten a la seva
planta de valorització on classifiquen
i reciclen els materials recuperables.

De compromís mediambiental i de circularitat:
contribuint a una societat més sostenible, donant una nova oportunitat als residus, convertint-los en subproductes que tornen al sistema
productiu, generant riquesa que repercuteix al
nostre territori

En aquest sentit, es tracta de dur a terme la gestió i recuperació dels residus
produïts en les empreses per tal que
puguin ser re-introduïts de nou en el
cicle productiu. Tal com marquen les
tendències de la circularitat.
L’altra línia d’activitat consisteix en
comprar, vendre i reparar palets usats.
També fabriquen palets i embalatges
de mesures especials. A les seves instaŀlacions es seleccionen els palets per
tipus i qualitats per a la seva posterior
reintroducció al mercat. Els trencats
es reparen per tornar-los a vendre i els
molt trencats o irreparables passen a la
seva planta de trituració on fan estella
per a la seva comercialització en empreses productes de taulers d’aglomerat.
El fet de tenir dues línies de negoci,
que es relacionen entre sí, però a l’hora
estan diferenciades, poden donar un
servei més ampli a les empreses: cobrint, per una banda, les necessitats de
gestionar els residus que es generen en
qualsevol sistema productiu industrial,
logístic o comercial; i per l’altra, subministren els embalatges i palets necessaris per dur a terme les activitats.
Transpal és una planta de valorització,
és a dir, tots els fluxos de residus que
entren a planta-cartró, plàstic, fusta,
vidre, metall, palets, són preparats per
a la seva posterior valorització, ja sigui
en la mateixa planta o en plantes de
tractament especialitzades. En aquest
sentit, a les seves instal·lacions donen
prioritat a les gestions més sostenibles,
segons la jerarquia de gestió de residus.

Transpal: un residu, una
solució
Parlar de reciclatge és parlar de futur:
“Des de Transpal, creiem fermament
que reciclar és imprescindible per
aconseguir una societat sostenible. Reciclant, no només evitem produir residus, que anirien a omplir els abocadors
-i amb la problemàtica mediambiental
que això comporta-, sinó que els convertim en subproductes que tornen al
sistema productiu generant riquesa
que repercuteix al nostre propi territori”, afirma Oliver Martínez, gerent de
Transpal. I afegeix que: “és per això que

Sector: Recuperació de palets i reciclatge de residus
Ubicació: Masquefa
Any fundació: 1995

www.gruptranspal.com

a Transpal considerem que la gestió de
residus no és simplement una solució
puntual per donar sortida al rebuig de
les empreses, sinó que entenem que és
una solució sostenible a la problemàtica mediambiental”.

La transició de les empreses cap a l’economia circular, repte empresarial
Segons Martínez “ens hem adonat,
com a societat, que la tendència d’usar
i llençar no és viable i que cal un millor
ús de recursos per poder mantenir el
consum dins de la capacitat sostenible
del planeta”. En aquesta línia, el gerent de Transpal conclou dient que “la
transició de les empreses cap a l’economia circular requereix importants
canvis que afecten a tots els nivells de
l’organització. Aquest és un enorme
repte empresarial que ens empeny a
innovar i fer servir els recursos d’una

forma més intel·ligent”.
Un dels objectius que ha realitzat l’empresa per aquest 2020 ha estat millorar la qualitat del servei, ja que des de
Transpal consideren que és imprescindible donar una resposta ràpida i eficaç
a les necessitats de les empreses. És per
això que aposten per incloure els avantatges de les noves tecnologies en totes
les àrees de l’empresa, un fet que també
contribuirà a reduir la petjada de carboni gràcies a la digitalització.

Lluita contra la covid-19
Transpal es va unir a la lluita contra la covid-19, posant en marxa una campanya
solidària en què les empreses que volien
participar, podien realitzar una donació
reciclant els seus palets. La donació total
es va destinar íntegrament a la campanya
de donació del Col·legi de Metges de Barcelona a la recaptació de fons i material
per lluitar contra la pandèmia.
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Montserrat Duch torna a ocupar
una regidoria a l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU

M

onserrat
Duch
ha pres possessió
aquest dimarts com
a regidora de l’Ajuntament.
Aquest ha estat el primer punt
de l’ordre del dia de la sessió
ordinària del Ple corresponent al mes de novembre.
Després de donar compte de
diversos decrets de contractació i de contractació d’un
préstec amb Caixa de Crèdits d’Enginyers, el plenari
ha aprovat la modificació del
cartipàs municipal proposada per l’equip de govern arran
del relleu de la regidora Marisa Vila. Els canvis han tirat
endavant amb el vot favorable
de Ciutadans i l’abstenció de
la resta de grups municipals.
En la part resolutiva, el Ple
ha aprovat per unanimitat el
contracte programa 2020 entre l’Ajuntament d’Igualada i
l’Institut Català de les Dones
i dues sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, presentades pel
Departament d’Educació de
la Generalitat i la Fundació
Privada Àuria.
A més, també s’ha donat el
vistiplau definitiu al projecte d’obres ordinàries per a
l’arranjament d’un tram de
l’Anella Verda d’Igualada al

Cinc mocions
La part no resolutiva s’ha iniciat amb la lectura i aprovació
conjunta del manifest institucional per al 25N, Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones.
Posteriorment s’ha procedit
al debat i aprovació de cinc
mocions no resolutives.
Així, s’han aprovat per unanimitat una moció presentada
per Igualada Som-hi de protecció de les aules i el personal als centres educatius i una
altra presentada per Junts per
Igualada de suport a la petició dels Consells Esportius de
Catalunya per declarar l’acti-

vitat física bé essencial.
El Ple també ha aprovat una
moció de Poble Actiu per crear una nova comissió d’estudi
del servei d’aigua transparent
i democràtica, que ha tingut
el suport d’ERC i Igualada
Som-hi i l’abstenció de Junts
per Igualada i Ciutadans.
També ha tirat endavant una
moció d’Esquerra Republicana per reclamar una aturada
dels desnonaments mentre
duri la pandèmia, amb el suport de la resta de grups, tret
de Ciutadans, que s’ha abstingut.
Finalment, una moció de suport al poble sahrauí davant
l’escalada l’escalada militar
al Sàhara Occidental, presentada per Junts per Igualada, ha estat aprovada també amb el vot a favor de la
resta de grups, tret de l’abstenció de Ciutadans.

igualtat de dones i homes al
jurat i, malgrat que el govern
de JxCat es va comprometre
a treballar-hi, no s’hi ha posat
cap solució.
El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras,
considera que “l’Ajuntament
és el primer òrgan que ha de
predicar amb l’exemple a l’hora de vetllar per la igualtat entre homes i dones i que sigui
una aposta transversal a tots
els departaments i accions que
fa l’Ajuntament”. La regidora

Montse Montaña detalla que
“per avançar cap a la igualtat
real de dones i homes cal fer
canvis com el que demanem
i fer que la presència de les
dones no sigui testimonial, sinó que respongui a una
clara voluntat de treballar per
la igualtat allà on no n’hi ha,
i al jurat dels Premis Ciutat
d’Igualada, aquesta igualtat
és inexistent. I ho denunciem
per segon any consecutiu tot
reclamant que l’any que ve
aquest tema quedi resolt”.

parc de les Comes, en un
punt que ha rebut el suport
de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans, i
l’abstenció d’Esquerra Republicana i Poble Actiu.

Som-hi lamenta que el jurat dels Premis
Ciutat d’Igualada no tingui paritat
REDACCIÓ / LA VEU

E

l grup d’Igualada Somhi (PSC-Comuns) ha
lamentat que, un any
més, el jurat dels Premis Ciutat d’Igualada tingui una gran
bretxa de gènere, a l’estar format per 31 homes i només 14
dones.
La formació d’esquerres i progressista ja va demanar l’any
passat al Ple de l’Ajuntament
que es resolgués aquesta diferència i es vetllés per una

Junts per Igualada demana
declarar l’activitat física
un “bé essencial”
El ple de l’Ajuntament d’Igualada va donar suport a la moció presentada per Junts per
Igualada en la que es demana al Govern de la Generalitat que declari l’activitat física
com a “bé essencial” a Catalunya, com ja ho ha fet amb
la cultura.
La moció que s’ha treballat
amb els Consells Esportius
de Catalunya (UCEC) de la
qual el Consell Esportiu de
l’Anoia n’és membre, considera que l’activitat física és
un bé essencial equiparable
a altres elements de l’estat del
benestar com són la salut,
l’educació, els serveis socials
i la cultura.
A aquesta declaració hauria
de garantir el manteniment

dels programes d’esport escolar del Consell Català de
l’Esport, els entrenaments
esportius federats i les activitats físiques en general.
En aquest sentit, Junts per
Igualada agraeix el primer
paquet d’ajuts de la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya,
però demana més ajuts per a
Clubs, entitats sense ànim de
lucre, i petits gestors esportius a llarg plaç. Així mateix,
demana que el Govern de la
Generalitat activi el Pla de
Xoc de l’esport a l’escola que
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar
al Consell Català de l’Esport
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.

Aprovada una moció
d’ERC per a l’aturada de
desnonaments
Seguint la línia del govern
català, Esquerra ha presentat
una moció al ple de l’ajuntament d’Igualada per tal d’aturar els desnonaments. La moció ha estat aprovada per tots
els grups de l’oposició menys
el de Ciutadans, que s’ha abstingut.
Els republicans han assegurat que “els desnonaments
sempre han estat una eina
d’injustícia contra la gent que
menys recursos té” i destaquen que “aquesta situació
sempre ha estat desproporcionada i un fracàs del sistema,
però ara encara ho és més
davant l’emergència de la COVID-19” i han explicat que
“és inassumible que en plena
pandèmia demanem a la gent
que es quedi a casa però alhora se’ls fa fora de casa”. Per
aquest motiu els republicans
han presentat una moció “per
rebutjar aquesta pràctica”.
Precisament el govern de la
Generalitat de Catalunya va
anunciar fa pocs dies el decret llei que dóna la instruc-

ció als jutjats que s’aturin els
desnonaments en la situació
actual. I en aquest sentit els
republicans han explicat que
“calen accions valentes de qui
té la capacitat per fer-ho, per
aturar aquests desnonaments
i buscar alternatives per protegir les famílies més vulnerables que són les que més
pateixen la crisi social derivada de la pandèmia de la
Covid19”. Esquerra fa èmfasi
en que “el degoteig de desnonaments ha estat constant i
la pròrroga vigent no cobreix
totes les situacions”
Amb tot això, el text de la
moció republicana demana el suport al Decret llei
37/2020, de 3 de novembre,
de reforç de la protecció del
dret a l’habitatge davant els
efectes de la pandèmia de la
Covid-19 aprovat pel Govern català, insta al Govern
espanyol a aturar l’execució
de llançaments de desnonaments i també ha modificar
la Llei 1/2000, de 7 de gener
d’enjudiciament civil.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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La diputada Telechea visita Tinda,
Poble Actiu reclama
exemple de reinvenció durant la covid la progressivitat fiscal en
els impostos del 2021
REDACCIÓ / LA VEU

L

a diputada Carolina Telechea,
acompanyada de l’Enric Conill i
Montserrat Argelich d’ERC
Igualada, han visitat l’empresa Tinda Europa a Igualada, una empresa d’estampació
amb més de 25 anys al sector
i que adaptant-se a la situació
actual que vivim per la covid
ha incorporat al seu ventall de
productes, un element essencial actual, les mascaretes.
A Tinda les noves tecnologies amb gran respecte al medi
ambient i sostenibles són l’eix
de la producció, i on tots els
residus produïts son reciclats
i la producció es fa sense consum d’aigua. L’ús de teixits
intel·ligents, on Catalunya és

puntera, ha de servir per posicionar a empreses com Tinda,
en el focus d’atenció comercial
mundial.
La diputada i el portaveu del
grup municipal d’ERC Igualada ha expressat el seu com-

promís amb treballar per la
millora de la comunicació entre el sector empresarial, l’emprenedoria i l’administració,
un compromís que es portarà
a Madrid, a la Generalitat i a
la capital de la comarca.

ERC diu que aprovarà el pressupost
municipal si té mesures de reactivació
REDACCIÓ / LA VEU

E

RC ha fet públic que té
intenció d’aprovar els
pressupostos d’Igualada ja que “enguany les dificultats econòmiques i socials derivades de la covid-19
requereixen compromisos i
consensos” sempre i quan,
asseguren els republicans, el
govern municipal presenti un
pressupost que “proposi mesures de reactivació econòmica i social, com han fet moltes
altres ciutats com Igualada i
amb uns impostos més baixos”. Per això proposen que
“els pressupostos en cap cas
poden ser continuistes sinó
que han d’incorporar mesures
concretes i partides pressu-

postàries suficients per ajudar
a les famílies, treballadors,
empresaris i comerciants de la
ciutat”.
El cap de l’oposició, Enric Conill, explica que ha estat en
contacte amb el govern municipal de manera “insistent”
per mirar de concretar una
reunió per tal de conèixer la
proposta de nous pressupostos del govern municipal de
Marc Castells i, un cop coneguda la proposta, fer arribar
les propostes d’Esquerra. Així
doncs, des d’ERC afirmen que
“depèn exclusivament del govern municipal i de la seva voluntat d’acord”.
Segons Conill, “tots els igualadins i igualadines sabem que
Igualada és la ciutat mitjana

amb els impostos més alts
de Catalunya, perquè els paguem” i, per tant, “hauríem de
ser la ciutat mitjana si no amb
majors polítiques de reactivació econòmica i social com a
mínim de les ciutats que més
inverteixen” però els republicans expliquen que “lluny
d’això, a dia d’avui Igualada és
la ciutat mitjana que menys ha
invertit en aplicar mesures de
reactivació econòmica i social
de tot Catalunya”. ERC Igualada posa els exemples de Vilanova i la Geltrú (4’5 milions
d’inversió), Manresa (3’5), Vic
(2) o Tortosa (3).
En canvi, els republicans recorden que “a Igualada s’han
destinat només 140.000€ de
fons municipals”.

REDACCIÓ / LA VEU

D

illuns, el grup municipal de Poble Actiu
va presentar en roda
de premsa les condicions que
han demanat al govern per
poder pactar els pressupostos
del 2021. Tal com han explicat, demanen que contemplin
quins impostos pagaran els
igualadins. En aquest sentit,
han explicat que una condició imprescindible per poder
pactar els pressupostos és la
modificació de les ordenances
fiscals aplicant-hi criteris de
progressivitat.
Les regidores han recordat que
en el passat ple del 27 d’octubre es va aprovar una moció,
sense cap vot en contra, que
reclamava la progressivitat fiscal per les ordenances del 2021
per descarregar la càrrega fiscal a aquelles persones amb
rendes més baixes, un volum
de persones que ha augmentat
a partir de la crisi econòmica
generada per la pandèmia de
la Covid-19. Van defensar que
“no podem demanar a la gent,
que està passant per moments

de gran dificultat econòmica,
que paguin els mateixos impostos que l’any passat. Cal
que hi hagi una redistribució del pes dels ingressos de
l’ajuntament per poder alleugerir la càrrega a les famílies
que estan passant per un mal
moment”. Per això les regidores han reclamat als altres
partits que van votar a favor
de la moció, ERC i Igualada
Som-hi, “que siguin coherents
i no permetin l’aprovació d’un
pressupost que no contempli
la progressivitat en els ingressos”
Des de la candidatura municipalista també han demanat
al govern que els hi facin arribar la proposta de pressupost
amb quatre setmanes d’anterioritat al ple. “Cal també parlar de totes les partides i amb
els números a la mà, qualsevol altra cosa és parlar només
del maquillatge de la façana”.
En aquest sentit han reclamat
que es presentin els pressupostos des de les diferents regidories per poder analitzar
quines partides es prioritzen i
amb quins recursos se’ls dota.

18

| IGUALADA

Divendres, 27 de novembre de 2020

Campanya de sensibilització per a
joves sobre la violència masclista

La Cadena Feminista,
també a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dimecres es
commemorava arreu
del planeta la data
del 25-N, el Dia Mundial per
a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones. Per això, des
d’Anoia Jove, el departament
de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia, s’ha preparat una campanya adreçada
als i les joves, amb la voluntat
de sensibilitzar-los al voltant
d’aquesta data destacada i implicar-los l’erradicació d’aquest
fenomen.
Serà, concretament, una campanya interactiva, a través dels
perfils d’Instagram dels diferents equipaments juvenils de
la comarca –Cabrera d’Anoia,
Calaf, Capellades, Castellolí, el
Bruc, els Hostalets de Pierola,
la Llacuna, la Torre de Claramunt, Sant Martí de Tous,
Vallbona d’Anoia i Vilanova del
Camí– i de l’Oficina Jove, que

tindrà com a principal objectiu
conscienciar sobre els diferents
tipus de violència masclista i
donar visibilitat a aquesta problemàtica.
La consellera de Joventut, Feminisme i LGBTI, Carme
González, recorda que “la violència contra les dones i les actituds masclistes són una xacra
que cal eliminar de societats
modernes com la nostra; per
això, cal sensibilitzar i implicar

activament tots els segments
de la societat i, evidentment,
els i les joves n’han de ser actors fonamentals”.
Per això, cada dia de la setmana, aquesta campanya parla
d’un tipus de violència masclista –física, psicològica, sexual, institucional, simbòlica i
econòmica– i es farà a partir de
pel·lícules i de sèries on apareixen les violències i, tot seguit,
fent preguntes als i les joves.

Nou postgrau en Comerç
Internacional al campus universitari
REDACCIÓ / LA VEU
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l Campus Igualada-UdL amplia la seva
oferta educativa amb
un nou postgrau en Comerç
Internacional, una especialització molt demanada per les
empreses del territori. La Unió
Empresarial de l’Anoia, l’Agrupació tèxtil FAGEPI, la Fundació FITEX i el Clúster català de la moda MODACC han
impulsat, juntament amb la
Universitat de Lleida, aquests
estudis amb l’objectiu de donar
sortida a aquesta necessitat es-

pecífica de moltes Pimes.
El postgrau, que s’impartirà
de febrer a desembre de 2021,
va adreçat a les persones que
actualment formen part dels
departaments internacionals
de petites i mitjanes empreses que no compten amb una
formació específica, i també a
aquelles persones que no tenen
experiència professional però
que vulguin formar-se en comerç internacional. L’alumnat,
que rebrà coneixements teòrics
i pràctics, adquirirà les eines
necessàries per poder dirigir el
departament import-export de

la seva empresa.
La formació serà presencial i,
en cas que ho impedís la normativa sociosanitària, s’adaptaria al format virtual. L’equip
de professorat l’integren set
docents amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional. Els alumnes amb titulació
universitària obtindran el Títol
de Postgrau en Comerç Internacional, i els alumnes sense
titulació universitària, el Títol
d’Especialista Universitari en
Comerç Internacional. Més informació a la web de la UEA o
a la de Modacc.

Es lloguen 3 despatxos
al centre d’Igualada
30m2 (300€), 25m2 (275€) i 11m2 (150€)
IVA a part
INCLOU
Wifi / Llum / Calefacció / Aigua
Neteja / Sense horaris d’entrada i de sortida
Sala de reunions comunitària

Interessats trucar:
636 92 52 98

Imatges de les concentracions a Igualada i Piera.
REDACCIÓ / LA VEU
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quest diumenge 22
de novembre, a diverses ciutats d’arreu,
s’han dut a terme sengles Cadenes Feministes en el marc
dels actes commemoratius
del 25-N com a Dia Internacional per la erradicació de la
violència vers les dones.
El confinament per mor de la
pandèmia no ens ha permès
de participar a la cadena feminista general. No obstant,
les dones han volgut fer-ne
una rèplica en aquells indrets
on ha estat possible.
Així, a Igualada, una cinquantena de dones es concentraven a la Rambla, amb
les seves pancartes i missatges, aixecaven la veu al crit
de: ens volem juntes, lliures
i vives. Davant l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui també s‘hi aplegaven
desenes de dones formant
la seva cadena feminista; i a
Piera, al Parc del Gall Mu-

llat, les dones d’aquesta vila
anoienca formaren la seva
cadena en una espectacular
performance.
En acabar s’ha llegit el manifest on es denuncia l’impacte
de la COVID en les dones i
les seves realitats, perquè la
COVID impacta en una crisi
sistèmica i en la manipulació
de l’extrema dreta.
Però també reclama acabar
amb la Justícia Patriarcal,
reclamant canvis estructurals claus per a la prevenció, l’atenció i la recuperació
de tota mena de violències
masclistes que suposen riscos afegits al de la pandèmia
per a la salut mental i física,
apostant per unes polítiques
que posin la vida al centre i
amb l’assignació pressupostària suficient per tal de que
les puguin garantir.
Dimecres 25 es va fer també
una concentració, amb performance i lectura de manifest, a les 18 hores a la Plaça
de l’Ajuntament.

CRISI...

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

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454
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Comença un nou pla d’obres de reasfaltament de carrers,
la majoria al polígon de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU
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quests propers dies
s’iniciaran les obres
incloses en el Pla
d’asfaltatges 2020, que inclou
la reparació dels carrers del
Sol, entre Baixada de la Unió i
Creueta, el carrer Alt Camp, al
barri de Sant Jaume Sesoliveres, la calçada nord del Passeig
Verdaguer entre l’avinguda
Pau Casals i el carrer Lleida, la
zona blanca del carrer Comarca, la zona blanca de la Sagra-

da Família, els carrers Gran
Bretanya i Alemanya, entre
Avinguda Països Catalans i
carrer França així com el carrer Itàlia entre els carrers Gran
Bretanya i Alemanya. El cost
del projecte és de 300.000,00
euros.
Les actuacions s’iniciaran al
carrer Alt Camp, seguint la línia d’actuació iniciada al barri de Sesoliveres l’any 2018.
En el cas del carrer del Sol, la
reparació de l’asfalt, que està
molt malmès, va lligada amb

Carrers que s’asfaltaran en les properes setmanes.

El carrer del Sol, en molt mal estat, serà finalment asfaltat.

la creació d’una nova vorera
sud. També s’actua en dues
zones blanques que ja estan
operatives amb la finalitat de
millorar aquests aparcaments
gratuïts i eliminar-hi la pols
o el fang els dies de pluja. A
més, bona part del gruix del
pla d’asfaltatge se centra en el

polígon industrial de les Comes, que ja és objecte d’una
important actuació de millora.
Durant la presentació del
Pla, el regidor de Mobilitat i
Sostenibilitat, Miquel Vives,
ha destacat que “el fet que els
accessos a les nostres zones

industrials i comercials estiguin en perfecte estat és una
millora competitiva respecte a
d’altres ciutats. Si es vol ser referent, cal facilitar la connectivitat, i això no es fa només
creant nova estructura, sinó
també aprofitant i fent més
útil també la que ja tenim”.

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

La Direcció
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El Síndic de Greuges
constata la sobreoferta
de places de P3
REDACCIÓ / LA VEU
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l Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó,
constata la “sobreoferta” de places de la fase educativa de P3 a Igualada, en una
carta enviada a l’entitat “la Pública”, que aglutina les escoles
d’educació infantil i primària
de la ciutat. En la carta, que “la
Pública” ha distribuït als mitjans, Ribó recorda que ja va demanar al Departament d’Educació de la Generalitat que
“desenvolupés les actuacions
necessàries per evitar la situació de sobreoferta al municipi
d’Igualada, amb una anàlisi
prèvia dels seus efectes sobre
l’equitat del sistema educatiu”.
A través de l’informe de seguiment, el Síndic “constata” que
el Departament d’Educació, en
col·laboració amb la majoria de
centres educatius del municipi,
“va promoure una reducció de
ràtios a 23 en l’oferta inicial a
P3”, i especifica que “totes les
escoles públiques i concertades
ho van acceptar, menys les escoles Mowgli i Mare Diví Pastor”.
Alumnes amb
necessitats especials
A la carta s’explica també que
“es va decidir fer una reserva
de places per a alumnat amb
necessitats educatives específiques de 2 a P3 i de 3 a 1r
d’ESO”. A P3, es van reservar
44 places (18 als centres públics i 26 als centres concertats), per un total de 31 sol·licituds d’alumnat amb necessitats
educatives específiques (13 als
centres públics i 18 als centres
concertats).

I a 1r d’ESO, es van reservar 69
places (33 als centres públics
i 36 als centres concertats)
per un total de 62 sol·licituds
d’alumnat amb necessitats
educatives específiques (42 als
centres públics i 20 als centres
concertats).
En relació amb la sobreoferta del municipi a P3, el Síndic “constata” que, “malgrat
la reducció de ràtio, el Departament d’Educació va haver
de tancar temporalment dos
grups a les escoles Maristes i
Escolàpies després del procés
d’admissió d’alumnat, així com
també augmentar un grup de
16 alumnes a l’Escola Emili
Vallès. La situació de sobreoferta en la programació inicial
va persistir”.
El Síndic constata que la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
per raons socioeconòmiques
és baix, 27 per un total de 444
sol·licituds a P3 (un 6,1%) i 55
per 677 sol·licituds a 1r d’ESO
(un 8,1%). D’altra banda, “val
a dir que hi ha centres sense
cap alumne escolaritzat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, alhora que també n’hi ha
un, l’escola Escolàpies, que n’escolaritza més”, diu a la carta.
Finalment, el Síndic “ha reiterat al Departament d’Educació la necessitat de programar
l’oferta del municipi a P3 de
cara al procés d’admissió al
curs 2021/2022 tot evitant la
sobreoferta, que resulta perjudicial per a la segregació escolar, així com també la conveniència d’incrementar la detecció
d’alumnat amb necessitats educatives específiques a P3”.

La Fundació “la Caixa” impulsa “El
Gran Recapte” amb 300.000 euros

El director de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas; el subdirector general de
la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón; la presidenta de la Federació Catalana del Banc dels Aliments, Roser Brutau; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila, i el secretari del Patronat del Banc
d’Aliments, Lluís Saura Lluvià (d’esquerra a dreta), en un moment durant la trobada.
REDACCIÓ / LA VEU
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a Fundació ”la Caixa”
s’ha sumat al Gran Recapte per impulsar la
recta final de la campanya a
Catalunya, amb una aportació
de 300.000 euros per al Banc
dels Aliments, amb l’objectiu
d’ajudar els milers de persones que estan en situació de
vulnerabilitat i que s’han vist
especialment afectades per
l’emergència social derivada
de la covid-19.
Així ho ha anunciat el director general de la Fundació ”la
Caixa”, Antoni Vila, i el subdirector general de la Fundació
”la Caixa”, Marc Simón, en
una trobada amb la presidenta de la Federació Catalana
del Banc dels Aliments, Roser
Brutau, i el director de la Fundació Banc dels Aliments de
Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.
La 12a edició del Gran Recapte s’ha adaptat al context
actual de pandèmia i aposta
pels donatius sota el lema “per
a molts, la nova realitat és una
nevera buida”. La campanya
ha suspès aquest any la recollida física d’aliments per minimitzar el risc de contagis.
El Banc dels Aliments viu el
moment més delicat des que
es van crear, amb una xifra rècord de 262.000 persones ate-

ses de mitjana mensual a través de 636 entitats socials: la
demanda ha augmentat a Catalunya un 40 % respecte del
mateix període de l’any passat. Així, per donar resposta
a aquesta necessitat apressant,
el tradicional Gran Recapte
havia de recollir 6 milions de
quilos d’aliments, en lloc dels
4,5 milions habituals.
“Milers de persones s’han vist
afectades per la situació actual. La vulnerabilitat s’ha estès
fins al punt que tots coneixem
algú que està passant moments difícils. La solidaritat
és ara una responsabilitat. Per
això, més que mai, volem fer
costat als que més ho necessiten donant suport a iniciatives
tan imprescindibles com el
Gran Recapte”, ha destacat el
director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila.
D’altra banda, la presidenta
de la Federació Catalana de
Bancs dels Aliments, Roser
Brutau, ha ressaltat “la importància que entitats com la
Fundació ”la Caixa” se sumin
també a aquesta campanya de
solidaritat col·lectiva, perquè
el moment actual és tan crucial, que exigeix una implicació
amb determinació d’organitzacions i empreses, per teixir
xarxes que garanteixin l’atenció dels col·lectius més vulne-

rables”.
Durant el 2020, el Banc dels
Aliments han distribuït més
de 15 milions de quilos d’aliments.
La campanya «Cap llar sense aliments»
Al començament de la pandèmia, la Fundació ”la Caixa”, amb el suport operatiu
de CaixaBank, va impulsar
l’acció solidària «Cap llar
sense aliments» per pal·liar
els primers efectes de la crisi del coronavirus durant el
confinament. A Catalunya
va aconseguir recaptar més
de mig milió d’euros, que la
Fundació ”la Caixa” va complementar fins arribar als
710.000 euros. Amb aquesta
quantitat es van aconseguir
un total de més de 800 tones
d’aliments, que es van distribuir entre els diferents bancs
d’aliments del territori.
La campanya va tancar amb
2,3 milions d’euros recaptats.
Com a resposta a la bona acollida de la campanya i a aquesta
necessitat apressant, la Fundació ”la Caixa” va decidir aportar un milió d’euros addicional
a la iniciativa, de manera que
es van aconseguir un total de
3,4 milions d’euros per cobrir
les necessitats més bàsiques de
milers de persones.

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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El Banc d’Aliments agraeix la
solidaritat de milers de persones
durant el Gran Recapte
REDACCIÓ / LA VEU
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n total de 3.493 establiments van participar el darrer cap de
setmana en una nova edició
del Gran Recapte, que també
va fer-se en molts supermercats i botigues de l’Anoia.
Els Bancs dels Aliments volen agrair “la solidaritat col·
lectiva de les milers de persones que s’han sumat com a
voluntàries i com a donants”.
Segon Roser Brutau, presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments
“aquest agraïment és més
especial que mai donada la
situació creada per la pandèmia; som conscients de les
dificultats que travessa la població i tot així, el Gran Recapte segueix sent una gran
manifestació solidària de la
població catalana”.
L’organització ha explicat
que, pel que fa a les donacions directes al Banc dels
Aliments a través dels canals digitals, puja un total
de 1.710.000 €. “El primer
balanç estimat dels punts
de recollida indica que la
recaptació en aquests moments estaria per sobre dels
3.000.000€, el que representaria un 45% del que es va
aconseguir l’any 2019. També tot sembla indicar que hi
ha hagut molt bona acceptació dels vals oferts en mercats municipals i comerços
de proximitat”.
Els Bancs dels Aliments ja
han anunciat les compres
d’aliments que ja estan en
marxa i que sumen 306.000
quilos per valor de 325.000€.
Gemma Solsona, delegada
del Banc d’Aliments a l’Anoia, ha explicat que “les dades
manifesten flagrantment que
la presència i informació del
voluntariat és el que fa possible la recaptació. Són essencials ja que humanitzen
la campanya i comuniquen
amb transparència el funcionament de la mateixa”.
Esforç de les famílies
Solsona afegeix que “les famílies són les que han fet les
donacions, les mateixes que
estan passant per dificultats
i estan en una situació d’incertesa. Per mi aquí recau la
lectura, tot i patir els efectes

BLACK FRIDAY a
Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODENS 050
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS:1.892€
ARA:1.750€
Caldera condensació VIESSMANN
mod. VITODENS 100
+INSTAL·LACIÓ BÀSICA
+IVA INCLÒS
ABANS: 2.117,5€
ARA: 2.050€

L’Anna, Judit i Elisenda, algunes dels voluntaris que van participar
aquest any a l’Anoia al Gran Recapte.

La delegada a l’Anoia
del Banc d’Aliments,
Gemma Solsona, explica que, el passat cap
de setmana, “moltes
famílies aprofitaven per
explicar la seva situació
personal de dificultat
sentint-se interpel·lats”
i conseqüències en primera persona de la pandèmia
han fet un esforç per aportar
el seu granet de sorra en la
campanya”. El Gran Recapte
és una cita solidària que ja
està integrada en la consciència col·lectiva. Les persones i famílies ja saben què és
i quin és el seu objectiu.
La delegada a l’Anoia explica
que, el passat cap de setmana, “moltes famílies aprofitaven per explicar la seva situació personal de dificultat
sentint-se interpel·lats. La
clientela ja sabia que hi havia
un canvi de format, moltes
manifestaven que ja ho havien escoltat als medis i aprofitaven per aclarir dubtes. El
personal de caixes en molts
establiments han donat un
gran suport i han treballat
conjuntament amb el voluntariat, però en altres ha costat motivar-los”.
El voluntariat valora positivament la seva funció tot i
que era informativa i no tan
agraïda com els altres anys.
“En molt poc voluntariat a
la comarca ha recaigut una
responsabilitat molt gran,
han estat els ambaixadors/es
de la Fundació i de la campanya; ho sabien i tot i alguns

estar sols/es han donat la
màxima personal”, diu Gemma Solsona.
La delegada del Banc d’Aliments destaca molt el paper, en aquesta ocasió, de
les botigues de proximitat
i del mercat de la Masuca.
“Aquestes botigues han mostrat una proactivitat molt
gran per participar de la GR,
moltes m’han trucat directament perquè volien ajudar a les famílies i fer alguna
cosa. Les entitats de l’Anoia
que s’han mobilitzat per fer-ho
possible em transmeten que
ha funcionat molt bé ja que la
clientela és fixa i de confiança
i la relació amb els botiguers/
és més estreta. Aquest tracte
que ofereixen les petites botigues ha fet possible vendre els
talonaris”.
Les següents entitats han participat donant suport a la Fundació Banc dels Aliments en
aquesta campanya: Artesanas
del Corazón, Associació grup
de voluntaris de Masquefa, Càritas Calaf, Càritas Capellades,
Càritas Montbui, Pàrròquia de
Piera i Rebost d’Òdena.
Pel que fa a la figura clau del
Gran Recapte, el voluntariat,
aquest 2020 s’han sumat 6.810
persones, per dur a terme tasques informatives sobre el nou
format de les donacions.
El total de punts de recollida actius són 3.493 punts de
recollida, dels quals 943 són
parades de mercat i petits comerços.
Fins el 16 de desembre estaran oberts els canals digitals,
la web pròpia dels Bancs dels
Aliments, www.granrecapteonline.com, i el canal de
pagament BIZUM amb el
CODI 33596.

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

Informa't sense cap compromís!!
LES INSTAL·LACIONS DE PIERA
C/Sant Martí de Tous 37, local 2
08700 IGUALADA
C/Piereta 15
08784 PIERA
938030690 / 647504960
inspi@inspi.es
INSTAGRAM: LesInstal.lacionsdePiera S.L.
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Diversos projectes municipals per a Eixarcolant publica el
Calendari del Bon
l’increment de la biodiversitat
Consumidor per al 2021
REDACCIÓ / LA VEU

E

n la lluita contra el
canvi climàtic, l’Ajun·
tament
d’Igualada
desenvolupa projectes en di·
ferents àmbits, com la instal·
lació de plaques fotovoltaiques
d’autoconsum, que és una de
les actuacions més destacades.
També hi ha, però, d’altres ini·
ciatives importants que no són
tan conegudes, com és el cas
del projecte d’increment de la
biodiversitat.
La biodiversitat urbana posse·
eix valor com a indicador de
la qualitat de vida del sistema
urbà. Així, diversos estudis
demostren que un increment
de la biodiversitat repercuteix
en la qualitat de l’entorn i aug·
menta la qualitat de vida de
la població. Els més projectes
més significatius que s’impul·
sen en aquest àmbit inclouen
la plantació d’espècies mel·lí·
feres (Cistus, Rosmarinus, La·
vandula, Thymus...) en parcs i
jardins per afavorir la presèn·
cia d’insectes depredadors de
plagues. Cal esmentar, com a
exemples, les noves plantaci·
ons a la plaça Set Camins, la
placeta Torras i Bages, C/ Au·
rora 90, el parc del Gasogen
o el pati dels antics Maristes.
Aquesta plantació es combi·
na amb el Control Biològic
de Plagues, és a dir, amb la
lluita contra les plagues de
l’arbrat viari (pugó, psyla...)
mitjançant insectes depreda·
dors (marietes, antocòrids),
sense utilització d’insectici·
des ni herbicides. En aquests
mateixos espais es realitza la
plantació d’espècies arbusti·
ves, en què els fruits servei·
xin de menjar per als ocells,
per exemple l’arboç (Arbutus
unedo) o l’aranyoner (Prunus
spinosa).
També s’ha endegat la cons·
trucció i col·locació de caixes
nius (ratpenats, grans depre·
dadors de mosquits: 40 ut.
l’any 2019; xot: 2 ut. a la Ram·
bla i altres ocells) i d’hotels
d’insectes en espais verds, una
actuació en què es treballa en

REDACCIÓ / LA VEU

S

er conscients de les im·
plicacions d’allò que
consumim, per fer del
consum una eina de canvi
que contribueixi a afrontar
els reptes ambientals, socials i
econòmics que la situació ac·
tual fa més evidents que mai.
Mitjançant un relat en format
conte, rigorós, amè i il·lustrat,
acompanyats de la rateta Rita
els lectors es submergiran al
món del Calendari del Bon
Consumidor 2021.
Alhora, inclou més de 260 il·
lustracions de varietats agríco·
les tradicionals i espècies sil·
vestres comestibles repartides
al llarg dels mesos, juntament
amb una graella retallable on
es mostren els productes de
temporada que es poden con·
sumir cada moment de l’any.

Una de les plantacions d’espècies mel.líferes que hi ha en diferents
punts d’Igualada per afavorir la presència d’insectes.

Una de les actuacions
més destacades és la
instal.lació de plaques
fotovoltaiques
d’autoconsum
col·laboració amb les escoles
municipals a través del De·
partament d’Educació. Així,
el passat mes d’octubre es van
col·locar dues caixes niu per
a ocells al pati de l’Escola de
l’Ateneu.
A banda, i en aquesta matei·
xa línia, des del Departament
de Sanitat de l’Ajuntament
també es gestiona un projecte
de reintroducció del pardal,
usant caixes niu com a mesu·
ra de control de la població de
tórtores i tudons (colom vul·
gar) a la ciutat.
Pel que fa a la Renaturalització
d’espais, s’apliquen solucions
basades en la natura (SBN),
definides com “accions inspi·
rades, basades o copiades de la

naturalesa, que utilitzen o mi·
lloren solucions existents per
afrontar diversos reptes ambi·
entals, socials i econòmics de
manera sostenible i eficient”.
Aquest punt s’aplica, per
exemple, en zones periurba·
nes com ara l’Anella Verda
exterior, on es deixen créixer
determinades herbàcies (al·
fals, gramínies...) afavorint el
seu creixement i eliminant,
manualment, altres espècies
foranes.
Normalment només es fan
dues segues a l’any (finals d’hi·
vern i finals d’estiu) per afa·
vorir el seu desenvolupament
i que serveixin de reservori
de menjar, afavorint la fauna
d’insectes i ocells.
El regidor de Mobilitat i Di·
versitat, destaca que “la bio·
diversitat és un valor per a la
ciutat, ens aporta salut i ens
fa més sostenibles. D’aquesta
forma, construïm la ciutat que
volem, una ciutat amable tam·
bé amb el medi ambient i cada
dia més sostenible”.

Objectiu, arribar
a 5.000 llars
Es tracta d’un projecte del
Col·lectiu Eixarcolant, amb
il·lustracions de l’artista Estela
de Arenzana, textos de Marc
Talavera, Jana Peters i Marta
Ferrer, i maquetació del dis·
senyador Roger Costa, que
enguany es planteja arribar a
més de 5.000 llars gràcies als
més de 180 establiments col·
laboradors repartits per tot el
territori.
També és possible adquirir-lo
online a través de la botiga del
Col·lectiu Eixarcolant, i su·
mar-se a la campanya “amics
del calendari” on es convida
a tothom a fer arribar el ca·
lendari al seu entorn d’amics
i familiars com a píndola de
consciència.
Des de l’entitat Col·lectiu Ei·
xarcolant posen de relleu la
importància d’aquest projecte
per poder avançar en la trans·
formació del model produc·
tiu, econòmic i social, ja que
aporta informació de gran uti·
litat sobre aspectes pels quals
cada cop hi ha un major inte·
rès però on la desinformació

també és generalitzada.
Alhora, tots els beneficis ob·
tinguts amb la seva comercia·
lització van íntegrament desti·
nats a projectes que tenen per
objectiu fomentar el desenvo·
lupament d’un sistema de pro·
ducció, distribució i consum
d’aliments més sostenible, lò·
gic, i just.
En primer lloc, serviran per
seguir desenvolupant el direc·
tori de les plantes oblidades,
que aglutina els projectes d’ar·
reu de Catalunya que treba·
llen de forma sostenible amb
espècies silvestres i varietats
tradicionals. En segon lloc,
permetran elaborar els vo·
lums 3 i 4 de la col·lecció dels
llibres de les plantes silvestres
comestibles, que es publicaran
al llarg del 2021. En tercer lloc
serviran per iniciar la comer·
cialització, durant el primer
trimestre del 2021, de llavors
d’espècies silvestres comes·
tibles i varietats tradicionals
per tal que puguin tornar a ser
cultivades i consumides.
Enguany la presentació oficial
del Calendari del Bon Consu·
midor es realitzarà de forma
virtual, mitjançant “Els debats
del Calendari del Bon Con·
sumidor” que tindran lloc els
diumenges 6 i 13 de desembre
a les 19h a través del canal de
Youtube del Col·lectiu Eixar·
colant, i que comptaran amb
la participació de diferents
experts en matèria de consum
responsable i desenvolupa·
ment sostenible.
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Dissabte vinent, servei gratuït de
reparació de bicis i electrodomèstics
REDACCIÓ / LA VEU

A

quests dies se celebra
la Setmana Europea
de la Prevenció de
Residus, una iniciativa que té
com a objectiu organitzar simultàniament i arreu d’Europa accions de sensibilització
sobre la prevenció de residus.
En l’edició d’enguany, a Igualada es compta amb la visita de
la Reparatruck, un servei gratuït per fomentar la reparació i
durabilitat de petits electrodomèstics, aparells informàtics i
bicicletes. Des la Reparatruck
s’ensenya a reparar-los i allargar la seva vida útil. Inicialment està previst que estigui
instal·lada, el dissabte 5 de desembre, al Mercat de la Masuca, sempre que la situació de la
covid-19 ho permeti.
Precisament a causa de la dificultat de realitzar activitats
presencials, en aquesta ocasió la majoria seran en format
en línia. Així, l’Ajuntament
d’Igualada s’ha unit a la iniciativa de l’Agència de Residus
de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, així com

REDACCIÓ / LA VEU

E
El regidor de Mobilitat Miquel Vives va presentar les accions municipals en ocasió de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

La Reparatruck, que
serà a la Masuca, és
un dels atractius de la
Setmana Europea de
Prevenció de Residus
la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat, de compartir recursos i evitar la seva
duplicació, que posa a disposició de tothom qui hi estigui
interessat un portal interactiu
amb recursos virtuals oberts i
gratuïts:
https://view.genial.ly/5f8ec7e5ed31710d0d0386ac/

interactive-content-setmana-prevencio-residus-unim-esforcosLa Setmana Europea de Prevenció de Residus pretén donar a conèixer estratègies de
reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels
seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions
sostenibles per reduir els residus; fer públiques les tasques
dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus, i
fer canviar el comportament
quotidià dels europeus, quant
al consum i la producció.

La Unió Empresarial de l’Anoia també
s’hi afegeix amb diferents recursos
Entre el 21 i el 27 de novembre del 2020 té lloc la Setmana Europea de Prevenció de
Residus (European Week for
Waste Reduction – EWWR).
Aquesta setmana, promocionada per la Unió Europea, té
la missió de conscienciar als
europeus sobre la necessitat
de reduir i gestionar els residus i els recursos de forma
sostenible.
La Unió Empresarial de
l’Anoia s’hi afegeix, un any
més, convençuts de la importància i l’estratègia que suposa per a les empreses la prevenció i l’estalvi en matèria de
residus, un estalvi mediambiental, però molt especialment
econòmic.
Manual de bones pràctiques
En aquest sentit, des de la patronal anoienca s’anima a totes les empreses de la comarca per tal que s’hi adhereixin
a la iniciativa d’aquesta setmana, comunicant i donant
visibilitat a les accions que estiguin realitzant en l’àmbit de

Construeixen un joc
infantil al Poble Sec
amb llaunes i envasos

la prevenció de residus. Tanmateix, des de la UEA s’ofereixen tot un seguit de recursos
per a empreses i comerços per
començar a implementar accions:
• El Manual de bones pràctiques “A l’empresa com a casa”,
actualitzat i amb un nou apartat de Bones pràctiques de
resiliència front a la covid. En
aquest manual hi ha tot un
seguit de recomanacions concretes en bones pràctiques a
l’oficina, compres i proveïdors,
matèries primeres, procés
productiu, etc. - https://bit.
ly/3nLyQw4
• El Mercat d’Intercanvi de la
UEA de productes i materials
de segona mà d’empreses a la
web d’economia circular de la
UEA. En aquesta web es fomenta l’intercanvi i donació
de material que està en desús,
s’evita la generació de residus i
es dona una nova vida a productes i materials que les empreses ja no fan servir i que
estan en bones condicions per
ser reaprofitats.- https://eco-

nomiacircular.uea.cat/mercat-dintercanvi/
• Per tal de comunicar les
accions que ja s’estiguin realitzant o implementant-ne de
noves, des de la UEA s’anima a compartir-ho a través
de les xarxes socials amb
els coixinets: #EWWR2020
#EWWR #EWWRCAT #InvisibleWaste #EWWRUEA
La prevenció de residus és
un primer pas que, a banda
de permetre reduir costos,
ajuda a veure la viabilitat econòmica d’implementar altres
mesures per fer que els negocis siguin més responsables,
competitius i circulars. Donar-ho a conèixer ajudarà a
les empreses a posicionar-se
i donar visibilitat de les seves
bones pràctiques davant els
consumidors i clients cada
cop més conscienciats.
Totes aquelles empreses que
apostin per avançar cap a un
model més circular i responsable trobaran a la Unió Empresarial de l’Anoia, suport,
eines i recursos per fer-ho.

l sistema de reciclatge
digital de Devolució
i Recompensa (SDR)
Reciclos segueix creant comunitat i aconseguint fites per
contribuir a l’objectiu de convertir Igualada en un municipi més sostenible.
La iniciativa ja compta amb
més de 700 usuaris, que utilitzen els Reciclos obtinguts
pel reciclatge de llaunes i ampolles de plàstic de begudes
per participar en el sorteig de
premis sostenibles o per fer
possibles projectes ambientals
o socials a la ciutat. L’últim
projecte aconseguit ha estat
la creació d’un joc infantil pel
barri de Poble Sec.
Part de l’import d’aquest joc
infantil s’ha obtingut gràcies
als usuaris de Reciclos i a la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada. La instal·lació
d’aquest joc infantil es realitzarà en un dels actuals parcs
infantils al poble sec, barri
on es va iniciar la experiència
pilot a la ciutat i on associacions veïnals es van involucrar
molt amb l’experiència.
D’altra banda, fa uns mesos
es va posar a disposició de la
ciutadania la possibilitat de
donar els Reciclos per aconseguir una donació al Banc de

Els 700 usuaris del
sistema Reciclos han fet
servir llaunes i ampolles de plàstic de begudes, i el joc s’instal.larà
en un parc infantil del
barri

Queviures.
Així, en arribar a l’objectiu
de Reciclos acumulats es podrà fer una donació per fer
la compra d’aliments o diferents queviures per als ciutadans del municipi que més ho
necessitin. Per fer ús de Reciclos, els ciutadans d’Igualada només s’han de descarregar-se la webapp, escanejar
el codi de barres de l’envàs
que volen reciclar i dipositar-lo en un dels contenidors
grocs. En fer-ho, obtindran
punts, denominats Reciclos,
que es poden canviar per les
diferents recompenses que hi
ha disponibles.

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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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

S’aprova definitivament el projecte d’execució de
les obres de connexió de Calaf a la Llosa del Cavall

Concurs fotogràfic
a Instagram “Captura la pedra seca
santmartinenca”

CALAF / LA VEU

E

l passat dijous 1 d’octubre es va publicar
l’anunci d’informació
pública en referència al projecte d’execució de les obres
de derivació de la canonada
de l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat (ATL) al municipi de Calaf, que suposarà la
connexió a l’embassament de
la Llosa del Cavall.
Després de trenta dies en exposició pública, per tal que les
persones interessades poguessin presentar les al·legacions
oportunes, només l’Ajuntament de Calonge ha demanat
poder incloure en el projecte
la sol·licitud de la seva connexió que ja estava prevista. Per
tant, sense cap més al·legació,
avui dimecres 18 de novembre
el butlletí oficial de la Generalitat, el DOGC, ha publicat
l’aprovació definitiva del projecte.
En aquest sentit, l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat (ATL)
ja ha sol·licitat l’ocupació dels
drets i béns afectats al Consell
Executiu de la Generalitat i
també ha demanat a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya S.A.U. que comenci
els tràmits de licitació de les
obres per tal d’avançar amb el
màxim de rapidesa en el projecte.
De moment, doncs, no es
preveu cap endarreriment
respecte a la programació de
l’actuació. Aquest projecte i el
de la construcció d’una planta

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

de neteja de nitrats de l’aigua
freàtica de Calaf són les solucions amb què està avançant
l’Ajuntament de Calaf i que
permetran que a l’estiu del
2021 Calaf ja tingui resolt els
problemes de qualitat de la
xarxa d’abastament d’aigua del
municipi.
L’aigua de Calaf ja torna a ser
apta per a ús de boca
Des del 17 d’agost que l’aigua
de Calaf estava declarada no
apta per a ús de boca per part
del Departament de Salut Pública. El motiu era que els resultats de les analítiques fetes
aquella setmana, mostraven
que els paràmetres de nitrats,
trihalometans i terbolesa es
trobaven per sobre del valor
paramètric establert i per tant,

Les darreres analítiques
mostren que els incompliments per terbolesa,
suma de trihalometans
(THM) i nitrats ja estan
sota els paràmetres adequats de forma estable i
continuada
s’havia de declarar no apta
per al consum humà i informar-ne a la població
Després de fer diferents purgues de manera continuada
i resoldre el problema dels
nitrats, però, no s’aconseguia
tenir un període d’estabilitat
llarg pel que fa a la terbolesa
de l’aigua. Per això, finalment,
després que la darrera setma-

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

na s’hagi pogut realitzar una
desinfecció del dipòsit de capçalera, els resultats de les analítiques tornen a estar de forma estable sota els paràmetres
adequats i a més, visualment
l’aigua tampoc mostra cap terbolesa.
En aquest sentit, avui dilluns
a les 19h de la tarda des de
l’Agència de Salut Pública s’ha
notificat a l’Ajuntament de Calaf l’aixecament de l’incompliment i ja es pot tornar a utilitzar l’aigua per a ús de boca
Tot i això, tenint en compte la
vulnerabilitat d’aquestes captacions, des de l’Agència de
Salut Pública, insisteixen en
el fet que cal seguir fent un seguiment analític dels paràmetres de trihalometans, nitrats,
terbolesa i alumini.

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles s’ha adherit a la Setmana de la Pedra Seca, que impulsa COL·LABORAxPAISATGE,
un esdeveniment per promoure
i posar en valor la pedra seca, i
commemorar el seu segon aniversari com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO.
Del 20 al 30 de novembre, tots
els territoris catalans posen en
valor el nostre patrimoni de
pedra seca. En el cas de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, l’ens promou un concurs
fotogràfic a Instagram anomenat “Captura la pedra seca
santmartinenca”, una acció que
permetrà crear un inventari de
les construccions de pedra seca
del territori.
La pedra seca ha de ser la protagonista de la fotografia: marges,
barraques de vinya, pous, fonts,
cabanes de volta, basses, etc., de
Sant Martí Sesgueioles i entorn.
Per participar, cal publicar la
foto al perfil d’Instagram, explicant on es troba la pedra
seca i per què cal valoritzar-la;
i etiquetar @Sesgueioles, amb el
hashtag #PedraSeca_SantMartí.
Qui no tingui Instagram, pot
enviar-la a: comunicacio.sesgueioles@gmail.com
Es pot participar fins el 29 de
novembre 2020. Un jurat serà
l’encarregat de valorar les fotografies, i escollir les tres millors,
que rebran el premi d’un xec de
100€, 75€ i 50€ respectivament.
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Les obres del nou col·lector d’aigües residuals del sistema de
sanejament Igualada-Vilanova estaran enllestides abans de Nadal
L’obra, amb un pressupost superior als
917.000 €, consisteix
en el desdoblament del
col·lector que duplicarà
la capacitat hidràulica
actual i millorarà globalment el sistema de
sanejament

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

es obres del desdoblament del col·lector d’aigües residuals
del sistema de sanejament
d’Igualada, que dona servei
als municipis d’Igualada,
Vilanova del Camí, Òdena i
Santa Margarida de Montbui
estan en la seva fase final.
S’espera que l’obra estigui enllestida abans de Nadal.
Els treballs, executats per
l’UTE Companyia General
d’Aigües-Arnó Infraestructuras, tenen un pressupost
superior als 917.000 euros, i
consisteixen en una conducció de prop de 300 metres de
longitud, que anirà paral·lela
a l’actual.
Aquest desdoblament, que
s’està portant a terme dins el
terme municipal de Vilanova
del Camí, duplicarà la capacitat hidràulica actual del

tram i així millorarà globalment el sistema de col·lectors
en alta. També es construiran tres noves arquetes, una
de les quals s’encarregarà de
repartir l’aigua entre els dos
col·lectors.
Durant la visita d’aquest di-

mecres a Vilanova del Camí,
Ridao li ha confirmat a l’alcaldessa Noemí Trucharte
que l’ACA farà pròximament
una caracterització dels llots
del riu per estudiar possibles
actuacions.
Trucharte confia que “es

pugui fer una actuació important al riu que es pugui
traduir en una millora de
l’ecosistema local”. “El Parc
Fluvial, i el riu, afegeix l’alcaldessa, és un dels actius
més importants del municipi i la seva viabilitat, la seva

sostenibilitat, depèn de les
diferents accions que es puguin fer des de les diferents
administracions”.
A banda del projecte de Vilanova del Camí, el director de
l’ACA, Lluís Ridao, ha visitat
altres obres que milloraran
el sanejament de les aigües
residuals a la comarca del Segrià i que estan mobilitzant
una inversió propera als 10
milions d’euros.

Actes de rebuig a la violència, audiovisuals reivindicatius i
reconeixement a la lluita feminista en el 25N
també fan un reconeixement
“a totes aquelles dones que
han resistit a la violència, a les
que la pateixen diàriament a
la llar i a les que ja no hi són”, i
mostren “el compromís ferm
de continuar treballant per

VILANOVA DEL C. / LA VEU

F

ent soroll amb cassolades, fent minuts de silenci, amb performance al carrer, amb xerrades i
tallers virtuals, omplint de
color lila els balcons… Són
moltes i diverses les accions
que envolten la commemoració del 25N en el Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
El govern de Vilanova del
Camí ha mostrat el rebuig a
la violència masclista, tot defensant la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per
mitjà d’un vídeo a les xarxes
socials
El govern vilanoví ha compartit la lectura d’un manifest
a les xarxes socials per convidar la ciutadania a reflexionar
i a passar a l’acció. “Tenim per
endavant un repte enorme:
canviar la societat i acabar
amb tota mena de violència
masclista”, afirmen les regidores i regidors del govern
vilanoví, i “necessitem, més
que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la
vida digna de les dones i les
nenes”.
També s’adrecen als homes
que estan en contra d’aques-

tes violències, perquè si saben que algun amic, familiar
o conegut les exerceix, es facin responsables i hi intervinguin.
Als agressors els recorden
que no hi haurà espai per a

la impunitat perquè aquesta
lluita, la guanyem entre totes.
Reconeixement a les dones i
agraïment a les associacions
i grups feministes
Des de l’Ajuntament vilanoví

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

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

garantir-les una vida digna”.
També han agraït a les associacions i grups feministes la
seva tasca “i per posar sobre
la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan complicats”.
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Entrevista amb Roser Valls, presidenta de la Unió d’Establiments de Montbui

“Volem remarcar que el comerç de Montbui té noms i
cognoms i això ens diferencia d’altres models de compra”
MONTBUI / MARC VERGÉS

D

illuns vinent comença la Setmana del
comerç de Montbui.
Fins dissabte s’oferiran diverses promocions i regals per
aquells que comprin als comerços montbuiencs. En parlem amb la presidenta de la
Unió d’Establiments de Montbui, Roser Valls.
En un any tan complicat per
al comerç, com afronteu la
campanya de Nadal?
Amb més força que mai. El comerç no pot caure en la desídia. Crec que aquest any, més
que mai, ens necessitem uns
als altres: els comerciants, les
associacions, els clients, etc...
hem de treure forces d’on sigui per oferir una campanya
el més normal possible i si pot
ser, transmetent la màxima
il·lusió possible, perquè tots
som persones i en aquest moments necessitem tot allò que
ens aporti un bri d’esperança,
d’amor, de suport i això és el
que és el comerç de proximitat, la relació del tu a tu.
Aquest dilluns comença la
setmana del comerç a Montbui, que s’allargarà fins el
dissabte dia 5 de novembre.
Quan la vau començar a preparar teníeu por que no es
pogués celebrar per les restriccions.
D’inici era una idea que s’havia d’executar l’última setmana de març. Junt amb l’ajuntament de Montbui, i ja tenim

Els membres de la Junta Directiva de la Unió d’Establiments de Montbui: Veronica Velasco, Julia Gonzalez, Laura Llucià, Antonia Santamaria,
Roser Valls, Ruben Fernandez,Javi Rojo

una gran part a punt, però
tot es va tallar de cop amb el
confinament. Però si en aquell
moment tenia sentit una campanya de suport al comerç local, imagina’t ara. Un cop vam
sortir del confinament i vam
repassar tot el material que teníem, vam tenir molt clar que
l’havíem d’adaptar i llençar-la
al carrer.
Quines són les activitats més
destacades d’aquests dies?
Es tracta d’una campanya
molt personalitzada. En
aquest moments ja hi ha penjats als fanals de Montbui uns
pòsters amb la foto de la cara
de socis de la UEM, l’objectiu

Roser Valls és la presidenta de la Unió d’Establiments de Montbui

és remarcar que el comerç de
Montbui té nom i cognoms,
que som persones i això és el
que ens diferencia d’altres models de compra.
Durant la Setmana del comerç
es sortejarà cada dia un taló de
100€ a un client dels nostres
establiments, per tal de premiar aquells que confien amb
nosaltres i retornar la inversió
a dins del municipi.
També hem fet unes bosses
ecològiques de compra, per
repartir la setmana que ve,
entre els clients que facin una
compra superior de 20€.
El dissabte 5 de desembre serà
l’únic dia que farem una activitat a l’exterior, amb una carpa al Bulevard on hi haurà un
fotocall i en Jordi Callau que
farà de “fals periodista” fent
entrevistes a la gent, perquè
ens expliquin per què compren a Montbui.
Finalment, tota la campanya
serà complementada amb petits vídeos a les xarxes socials
de clients que ens explicaran
perquè confien en nosaltres
i un vídeo que consisteix en
una “performance” d’un hipotètic tancament de tots els
comerços, que ja teníem mig
muntat al març i que ara és
més real que mai.
El tancament municipal de
caps de setmana s’ha notat a
l’hora de tenir més clients a
les botigues de Montbui?
La majoria de socis coincideix
en què no, més aviat al contra-

ri, hem trobat a faltar aquells
clients de divendres i dissabte
de la resta de la conca.
S’han notat les ajudes que va
prometre la Generalitat i que
ja ha començat a distribuir la
Micod?
Sí, la Unió d’establiments de
Montbui som una entitat petita, amb pocs recursos econòmics, si no hagués sigut per
les ajudes de la Micod, Generalitat, Diputació.... i la confiança de l’ajuntament perquè
fóssim nosaltres els que tiréssim aquest projecte endavant,
entre d’altres, hagués sigut impossible.
Què els reclameu a les administracions públiques? On
s’ha de posar el focus per ajudar al comerç?
Jo crec que ha de ser la suma
de vàries accions. Una primera d’ajudes directes als comerços, autònoms, etc.. que en la
situació actual necessiten parar el cop per poder continuar.
I una segona, per a mi molt
important, tot allò que es faci
per poder continuar fent la
nostra activitat. Necessitem
que la gent entri per la nostra
porta, i per això necessitem les
campanyes de conscienciació
de la importància del comerç
de proximitat, la formació,
ajuda en la digitalització...
Un dels aspectes que es va
destacar en el tancament
perimetral de la Conca

d’Òdena va ser la unió que
hi havia entre tots els alcaldes de la zona. Les associacions de comerç de les
diverses ciutats de la Conca
també esteu més unides ara
que abans de la pandèmia?
Recordo els dies de confinament domiciliari treballant
tots junts, no només associacions, sinó també amb els
regidors i alcaldes, em va sorprendre la capacitat que vam
treure, tots plegats, per fer el
que fos i quan fos, sense tenir
en compte quin municipi o
color polític representàvem,
tot era comerç.
Actualment cal dir que continuem en contacte, però
menys del que ens agradaria.
La UEM sempre ha defensat
fer un front comú de treball
amb tota la Conca junta amb
l’objectiu de minimitzar costos i tenir més força.
La digitalització dels comerços és un procés que ja no té
marxa enrere?
Sense dubte, però mantenint
la essència del comerç de proximitat. El nostre punt fort és
el tracte directe amb el client i
aquest no el podem perdre. El
que hem de fer és utilitzar les
eines digitals dins del nostre
terreny. Intentar competir cara
a cara amb Amazon és impossible, nosaltres fem millor moltes altres coses, hem d’utilitzar
totes les eines que tenim a mà,
incloses les digitals, per demostrar-ho al nostre client final.
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DONEM
LA CARA
pel comerç
de Montbui

i TU?
Organitzen

Col·laboren
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L’Ajuntament de Montbui aprova, per
Montbui ja disposa d’una
unanimitat, una moció contra la corrupció caldera de biomassa a
MONTBUI / LA VEU
l’equipament Mont-Aqua

D

ijous passat va tenir
lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
montbuienc el ple ordinari
de novembre, en el decurs
del qual es van aprovar tots
els punts de l’ordre del dia per
unanimitat. Un dels principals punts va ser l’aprovació,
pels 12 membres del consistori assistents, d’una declaració presentada pels grups Ara
Montbui i Som Montbui sobre
la corrupció a Catalunya, i que
també va ser recolzada pels
cinc regidors del PSC Montbui assistents a la sessió.
El ple va ser el primer des de
l’any 1987 sense l’exalcalde
socialista (1995-2019) i portaveu del grup PSC des de juny
del 2019 Teo Romero en el
consistori. El mateix dijous al
matí es rebia a l’Ajuntament
la renúncia a l’acta de regidor
de Romero, condemnat a dos
anys de presó, a quatre d’inhabilitació i a retornar 21.000
euros per un delicte continuat
de malversació durant la seva
presidència al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta sentència
contra Teo Romero, en paraules de l’alcalde Jesús Miguel
Juárez feia del tot necessària
“la condemna d’aquests fets
i un compromís sòlid contra
aquestes pràctiques, que han
caracteritzat una manera de
fer política i un determinat
moment històric. L’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui rebutja amb contundència els fets i les pràctiques
condemnades. Els abusos de
poder en benefici privat no

MONTBUI / LA VEU

D
poden quedar impunes”.
La declaració aprovada per
tots els grups del consistori incloïa diferents acords, com ara
rebutjar la corrupció en totes
les seves formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits
de la vida pública, promovent
la qualitat democràtica, presidida per la dignitat i l’ètica.
També es va aprovar unànimement prioritzar amb caràcter d’urgència la Comissió
d’Estudi per a l’elaboració del
Codi Ètic de Bon Govern per
adoptar mesures que vetllin
per l’ètica i la integritat institucional.
Durant la mateixa declaració
s’insta a l’exercici de totes les
accions judicials disponibles
per defensar el nom de Santa Margarida de Montbui de
qualsevol sospita per aquestes
causes. També es posa èmfasi en el compliment rigorós
de la llei en els mecanismes
de control de la gestió de les
administracions públiques.
I s’estudiarà a la Comissió
d’Estudi per a l’elaboració del
Codi Ètic de Bon Govern la
retirada dels honors públics a

les persones corruptes en totes les seves modalitats: plaques commemoratives, estàtues, condecoracions, etc.
L’Alcalde montbuienc també
va recordar que l’únic objectiu d’aquestes mesures és “defensar el nom de la ciutadania
de Santa Margarida de Montbui, treballadora i honesta,
i lamentar profundament
l’estafa econòmica i moral a
la qual els corruptes ens han
sotmès”.
La regidora de Som Montbui-ERC Isabel Guerrero González va explicar el
compromís del seu partit en
la lluita contra la corrupció,
la importància de la declaració aprovada, i va mostrar-se
convençuda de la necessitat
de “passar pàgina entre totes i
tots”. De la seva banda, el portaveu del PSC Montbui en el
ple de dijous Josep Palacios va
recordar també que “no és tan
fàcil tirar endavant tot el que
acordem avui, ja que pot portar
crispació a determinats nivells.
Però passem pàgina i encarem
una nova etapa, amb renovació
d’idees i nous projectes”.

ERC-Som Montbui reclama el pagament
dels ERTO
MONTBUI / LA VEU

E

l passat dijous dia 19
de novembre el ple ordinari de l’Ajuntament
de Montbui va aprovar per
unanimitat aquesta moció
presentada pel grup municipal de Som Montbui – ERC,
reclamant l’acceleració en
els tràmits dels ERTO encara pendents i que és una de
les conseqüències de la crisi sanitària que també està
afectant els veïns i veïnes de
Montbui.
La regidora republicana, Isa-

bel Guerrero González, que
forma part de l’equip de govern al capdavant de la Regidoria d’Esports, va presentar
una moció, que reclamava
una millora urgent de la gestió de les prestacions, subsidis d’atur i el cobrament dels
ERTO.
Entre els acords de la moció cal destacar l’exigència
al govern de l’Estat espanyol
el traspàs de la gestió de les
prestacions i subsidis d’atur
del SEPE al SOC, que com
a compensació per l’endarreriment dels pagaments es

paguin interessos de demora, que el govern espanyol
estableixi mecanismes de
coordinació estables amb els
governs territorials i que accepti les propostes de col·laboració que facin els departaments corresponents així
com la revisió de la retallada
de 86 milions d’euros dels
fons de la Conferencia Sectorial de Empleo destinats a
Catalunya.
El grup republicà agraeix el
suport per part dels companys
de govern, Ara Montbui i del
grup del PSC a l’oposició.

urant els darrers mesos s’han dut a terme
les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa d’estella forestal a l’Espai
de Salut i Esport Mont-aQua.
Aquesta caldera de biomassa ha de permetre abastir el
complex esportiu municipal.
Amb aquesta nova instal·lació
es preveu reduir 152’2 tones
anuals d’emissions de CO2.
Aquest projecte en concret
s’alimentarà amb un caldera
de 250 kW de potència, i té
un consum previst de més de
800.000 kWh anuals.
Les obres han tingut un cost

de 211.941,66€, s’han fet en el
marc del projecte “Biomassa
pel clima”, finançat pel fons
europeu FEDER i per la Diputació de Barcelona.
Amb aquest projecte l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui referma la seva aposta per la transició energètica i
la mitigació del canvi climàtic, com a municipi adherit al
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
pel Clima i l’Energia.
A més de ser una energia renovable, més neta i que permet la gestió forestal, la biomassa dona un nou ús als
residus forestals i permet un
estalvi important en el cost del
combustible.

Obertes les inscripcions al
Concurs d’aparadors nadalencs
MONTBUI / LA VEU

F

ins el 4 de desembre es
poden fer les inscripcions per participar al
9è Concurs d’Aparadors Nadalencs de Montbui. Hi podran participar tots els establiments comercials de Montbui
(comerços, serveis, bars-hostaleria).
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui atorgarà el
premi mitjançant el
jurat qualificador el dia 19 de
desembre del 2020. Hi haurà
un primer premi de 400 euros
i placa, un segon de 200 euros
i un tercer de 50 euros.
Els aparadors hauran de ser
visibles del 9 de desembre
de 2020 fins el 7 de gener de
2021. El jurat estarà designat
per l’Ajuntament de Montbui,
integrat per un representant
de la UEM, un representant
de l’Ajuntament, i un representant de Viu la Festa.
També hi haurà un vot popular el dia 19 de desembre fins
e les 12:30, i un vot digital via
Facebook. Els comerços participants han d’enviar la foto a
l’adreça de correu:
milloraparadormontbui@
gmail.com fins el 13 de desembre.
Totes les imatges estaran penjades simultàniament el dilluns 14 de desembre al Facebook de la UEM.
Per votar caldrà accedir al Facebook de la UEM. Només es

comptabilitzaran els “m’agrada” que rebi cada foto de les
que estiguin penjades allà.
L’aparador guanyador del vot
per Facebook serà el que tingui més “m’agrada” el dia 19
de desembre a les 11:00 h del
matí.
El vot “Facebook” comptabilitzarà 20% part del global
de la votació. El “vot popular
en mà” representarà un 40%
i el del jurat un 40 %. En cas
d’empat entre els tres aparadors pels diferents sistemes de
votació, prevaldrà l’aparador
guanyador en el “vot popular”.
La visita del jurat als comerços
es durà a terme entre els dies
9 i 19 de desembre del 2020.
S’efectuarà la visita entre les
10:00 h i les 14:00 h del matí, i
les 16:30 h i 20:30 h de la tarda. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de
visita.
El jurat tindrà en compte el
material utilitzat, l’originalitat, l’elaboració il’adaptació del
producte a l’aparador. Les deliberacions del jurat seransecretes i inapel·lables.
Les inscripcions seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se
mitjançant l’entrega de la butlletade sol·licitud degudament
complementada a: L’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui (Ctra. de Valls, 57);
telemàticament a la web de
l’Ajuntament montbui.cat
Per correu electrònic a : torregrosacs@montbui.cat
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La policia montbuienca vetlla pel
compliment de la
normativa en els
comerços
MONTBUI / LA VEU

Aquest dilluns, coincidint
amb la reobertura amb restriccions de bars i restaurants
de la primera fase de desescalada, la Policia Local de Montbui va començar una campanya informativa per donar a
conèixer les mesures en els
sectors més afectats, i i també
comprovar que es respectin
les noves mesures preventives
per lluitar contra la covid-19.
L’objectiu de la campanya, que
tindrà continuïtat en el temps,
és mantenir una relació directa amb el sector comercial del
municipi per tal d’assegurar
que es respectin les normes de
prevenció de la Covid 19. “No
podem oblidar que sense salut
no hi ha economia, per això
demanem la col·laboració
tant del sector de la hostaleria
com la del comerç en general,
i lògicament, és bàsica la implicació dels clients de tots els
comerços i serveis”, ha explicat
el regidor de Governació i de
Promoció Econòmica montbuienc Jordi Bòria.
Pel que fa als bars i restaurants, un dels sectors amb
més restriccions, la normativa
obliga a l’obertura de terrasses amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres
entre taules; també a la limitació de 4 per taula excepte
grups bombolla; als interiors
es podrà obrir amb la limitació d’aforament del 30% i amb
bona ventilació; la distància
mínima entre taules ha de ser
2 de metres i l’horari d’obertura, de 6 a 21.30 hores.
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Aturat temporalment el projecte per a la instal·lació
de plaques solars a l’Ateneu Gumersind Bisbal
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

ntre els principals eixos de l’acció municipal
previstos per l’equip de
govern per a l’actual mandat,
destaca l’impuls a l’ús d’energies renovables en els equipaments públics en el marc de
la lluita contra el canvi climàtic. El ple municipal celebrat
aquest 18 de novembre havia
de permetre donar una primera passa endavant significativa
en aquest sentit amb l’aprovació de la modificació de crèdit
que facilités disposar del finançament necessari, voltant els
28.000€, per a la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques a
l’Ateneu Gumersind Bisbal.
En tot cas, tant els cinc regidors
del grup municipal Avancem
per la Pobla com el regidor no
adscrit, Albert Duran, tiraven
enrere l’aprovació del finançament proposat per a l’actuació
coincidint, en tots dos casos,

Els grups a l’oposició
a l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt
votaven en contra de
la modificació de crèdit que havia de donar
llum verda a l’actuació
en considerar que no se’ls havia informat adequadament
del projecte. Per la seva banda, l’alcalde Antoni Mabras
argumentava que des del 9 de
novembre, el mateix dia en el
què es va rebre el pressupost i
els detalls de la instal·lació prevista, es va fer arribar a ambdós grups la documentació de
la qual es disposava, convidant
als corresponents portaveus
a realitzar les consultes que es
consideressin necessàries. En
qualsevol cas ambdós grups es
mantenien en la seva postura i
votaven en contra de la modi-

ficació de crèdit aturant el primer projecte d’instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques.
El govern municipal a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt
té previst desenvolupar, a més
del projecte a l’Ateneu Gumersind Bisbal, un conjunt d’instal·lacions de plaques solars en
alguns dels principals equipaments del municipi com són el
propi edifici consistorial o l’escola Maria Borés, on s’amplia-

ria el sistema ja existent per tal
de poder donar servei durant
l’estiu a la piscina municipal.
Els pressupostos d’aquest 2020
contemplen una partida de
45.000 € per a aquests treballs
que es troba lligada a una subvenció ja sol·licitada. Davant la
possibilitat que no sigui acceptada i per tal de garantir l’inici
de les instal·lacions, es proposava l’operació que finalment
ha estat rebutjada.

L’Ajuntament de Jorba instal·la càmeres de
videovigilància a diferents punts del municipi
JORBA / LA VEU

A

questa darrera setmana l’Ajuntament de
Jorba ha començat la
instal·lació de sis càmeres de videovigilància a diverses ubicacions del municipi com a mètode dissuasiu i de control davant
possibles actes d’incivisme o
vandalisme a la via pública.
Els darrers actes que han embrutat i malmès el mobiliari
urbà, sumat a l’abocament d’escombraries o runa on no toca,

o no recollir els excrements
dels animals de companyia
entre altres pràctiques incíviques, ha portat a l’Ajuntament
prendre aquesta decisió. Així,
en els pròxims dies es posaran
en marxa les càmeres que estan
situades al voltant de l’Ajuntament, el consultori, l’escola, la
piscina i camp de futbol, el parc
11 de setembre i del Pla de Torroella.
La inversió que ha fet l’Ajunta-

ment per instal·lar aquests dispositius és de 18.000 euros, finançada en un 57% per un ajut
per a la dinamització territorial
de la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde, David Sánchez, explica que la càmera de videovigilància vol ser abans de res
un element de dissuasió i de
prevenció, però que si convé es
farà servir com a prova per sancionar aquells que infringeixin
les ordenances.

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

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net www.frabel.net
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Superat el darrer escull per gaudir del La Llacuna suspèn la
celebració la Fira de Sant
traçat original de la “ruta de l’aigua
Andreu i Matança del Porc
del Molí Major” a Carme
CARME / LA VEU

LA LLACUNA / LA VEU

A

quest passat dijous
finalitzaven les obres
de construcció de
la passera, en forma de gual
inundable, que ha permès
unir les dues ribes de la Riera de Carme en el seu pas per
darrera el camp de Cal Ros.
L’actuació, finançada per la
Diputació de Barcelona, estava pendent d’execució des de
fa temps i s’ha hagut d’adaptar
degut al brot de la pandèmia.
S’ha pogut desenvolupar el
recorregut ideat inicialment
i que segueix el traçat natural de la riera, gaudint d’un
paisatge encisador a tocar de
l’aigua i sortejant el bosc de
ribera. En aquest sentit, s’està acabant de rehabilitar un

L
corriol que connecta la passera amb la zona dels horts,
passant per una resclosa que
nodria l’antic rec que canalitzava l’aigua i que alimentava
les zones de cultiu de l’entorn
fins arribar al Molí Major.
Aquesta actuació culmina el

projecte de les rutes de l’aigua
engegat ja fa uns anys i que
representa el llegat patrimonial i natural de Carme, amb
la riera com a eix vertebrador
del mateix.
Cal dir que s’està treballant
en la millora de la senyalització de les rutes, així com en
un inventari de camins secundaris que se’n deriven, de
manera que es pugui disposar
d’un mapa de petites rutes al
voltant del poble i el seu entorn més proper. L’objectiu és
oferir rutes ben senyalitzades,
amb poc desnivell i sense barreres per fer-les accessibles a
tothom, en la mesura que sigui possible.
Ara, només fa falta que vingueu a descobrir-ho!

’Ajuntament de la Llacuna juntament amb
l’Associació Matança
del Porc ha decidit ajornar,
fins l’any vinent, la Fira de
Sant Andreu i Matança del
Porc que s’hauria celebrat el
proper 6 de desembre.
La situació sanitària que viu
el país ha fet prendre aquesta
decisió atenent a les mesures dictades i per prudència
i responsabilitat de tothom.
La Fira de Sant Andreu de la
Llacuna és celebrada des del

1337, moment en què Alfons
III va atorgar a la Llacuna
dret a fira per privilegi reial, després d’un important
increment de població i un
període de creixement de riquesa del municipi durant la
primera meitat del segle XIV.
La fira s’ha celebrat de forma
(gairebé)
ininterrompuda
des d’aleshores i ha esdevingut una jornada festiva de
tardor on gaudir del comerç,
el producte local i l’esmorzar
popular de la matança del
porc, activitat que gaudeix ja
de 40 edicions.

Segon taller de comerç a
Santa Coloma de Queralt

El Centre Recreatiu i Cultural de
Vilanova d’Espoia i Iguana signen un
acord de col·laboració
LA TORRE DE C. / LA VEU

I

guana i el Centre Recreatiu i Cultural de Vilanova
d’Espoia (CRCVE) han
signat un conveni de col·laboració gràcies al qual Iguana
cedeix la connexió de fibra
òptica al centre del carrer
Major, 17 de Vilanova d’Espoia.
El Centre Recreatiu i Cultural és una entitat sense ànim
de lucre i el centre neuràlgic
de la vida cultural i social
d’aquest poble vinculat al terme municipal de La Torre de
Claramunt. Es tracta d’una
entitat veïnal que organitza
activitats, la festa major del
nucli, el visionat conjunt de
partits de futbol, etc. La seu
social del Centre és propietat
dels veïns.

STA. COLOMA DE Q. / LA
VEU

E
Iguana té desplegada la seva
pròpia xarxa de fibra òptica a La Torre de Claramunt
i a Vilanova d’Espoia des de
l’any passat i col·labora amb

més d’una vintena d’entitats i
esdeveniments de la comarca
de l’Anoia. Es tracta, majoritàriament, d’entitats culturals,
esportives i del tercer sector.

l dilluns 23 de novembre s’ha realitzat el segon taller teòric i pràctic organitzat per la Cambra
de Comerç de Reus adreçat
als comerciants, serveis i petita empresa de Santa Coloma de Queralt. En el marc
de l’estratègia digital s’han
facilitat eines per transmetre
una imatge que aporti valor
al negoci, amb l’assistència
de 15 participants.
S’ha mostrat com fer una
fotografia tenint en compte
algunes regles bàsiques de
composició, com editar-la

ajustant paràmetres concrets, i finalment com penjar-la a les xarxes socials amb
un contingut de qualitat.
S’ha fet especial atenció al
contingut donant consignes
pel que fa al discurs, reclam
o eslògan, per generar material atractiu i suggerent. S’ha
recalcat l’interès especial que
té la comunitat en conèixer
la història que hi ha darrere del negoci, no només el
producte concret. Apropar la
realitat històrica i quotidiana de cada negoci als usuaris
genera un vincle intangible
però molt real, i avui en dia
les xarxes socials ho fan possible.
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Piera s’adhereix a l’Asso- Piera commemora el Dia Universal
ciació de Municipis i En- dels Drets dels Infants
titats per l’Aigua Pública
PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

A

mb l’objectiu de preparar Piera per a la
gestió pública directa
del servei d’abastament d’aigua, l’Ajuntament s’ha adherit
a l’AMAP, l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública. L’adhesió es va
aprovar en el ple municipal
de finals de setembre, amb un
suport majoritari dels grups
municipals, només amb l’abstenció del PP.
La gestió amb Anaigua finalitza al 2022
El contracte de la gestió de
l’aigua de Piera amb la companyia
subministradora
Anaigua finalitza al 2022. Arran d’això, l’Ajuntament realitzarà els estudis pertinents
per a determinar el millor tipus de servei que es pot oferir
en el futur al municipi.
L’adhesió a l’AMAP permetrà, per tant, estudiar l’actual situació contractual amb
Anaigua i veure, així, els camins possibles cap a la gestió
directa d’aquest servei. Segons l’alcalde de Piera, Jordi
Madrid i Roca, això ens permetrà un major control del
servei, fer-lo més assequible, i
una major transparència. Per
Jordi Madrid, una de les nostres prioritats és internalitzar
el servei, ja que està demostrat en diversos estudis que

L’objectiu és promoure
la gestió pública del
subministrament d’aigua i anar cap a la municipalització del servei
la forma més eficient i sostenible de prestar el servei és a
través de gestió directa.
L’AMAP va ser constituïda al
2018, amb la finalitat de difondre i promoure la gestió
íntegrament pública de l’aigua així com donar suport
als municipis que vulguin
encaminar-se cap a una gestió pública d’aquest servei. En
formen part un total de 42
municipis catalans, que sumen una població de 3’5 milions de ciutadans i ciutadanes.
Entre d’altres actuacions,
l’associació organitza jornades, seminaris i cursos;
dona impuls a iniciatives de
debat tècnic i d’investigació
i recerca sobre gestió de l’aigua; difon bones pràctiques;
proveeix serveis d’assessorament i d’assistència, jurídica
i administrativa per als seus
membres en processos de recuperació de concessions i de
la gestió directa de serveis; i
revisa el compliment de les
clàusules dels contractes de
concessió actuals d’aquells
municipis que es plantegin la
seva recuperació.

E

l Consell d’Infants i
Adolescents de Piera
ha reprès la seva activitat de manera virtual, amb
l’objectiu de complir amb les
mesures sanitàries establertes
per les autoritats competents.
La primera sessió d’aquesta
legislatura es va celebrar el
dia 11 de novembre.
Els consellers i conselleres
que continuen el seu mandat
van aprovar el calendari de
sessions d’aquest curs 20202021 i l’adhesió al manifest
elaborat pel Consell Nacional dels Infants i Adolescents
de Catalunya (CNIAC) amb
motiu de la celebració del Dia
Universal dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de
novembre. Aquest any, s’ha
centrat en la visió dels infants i adolescents en relació
a la COVID-19 i la voluntat
dels infants i adolescents de

reivindicar el que pensen de
les mesures preses per la COVID-19 i el seu dret a estar
informats/des de les decisions que prenen els governs.
Per acabar, els participants
van decidir elaborar un vídeo sobre què és el Consell
d’Infants, què s’hi fa, què representa per a ells o què n’esperen. Aquest audiovisual
servirà de presentació per als
alumnes de cinquè de primària i primer d’ESO per tal que

s’animin a formar-ne part. De
fet, els centres educatius hauran d’escollir en els propers
dies els nous representants
del consell.
La propera sessió està convocada per al dia 16 de desembre, quan es constituirà el
nou consell amb els membres
que continuen i els escollits
de nou. Així mateix, els integrants començaran a treballar
en les propostes i encàrrecs
per als 2021.

Represa del Concurs de Teatre pierenc
PIERA / CARLES MUNTANER

D

emà dissabte es tornen a reprendre les representacions del 44è
Concurs de teatre. Cal recordar que l’horari de representacions ha canviat i serà a les
19 hores i l’obertura de portes
es farà a les 18.30 de la tarda.
Demà dissabte el grup que ens
visita són els Amics de les Arts
de Terrassa que representaran
l’obra Les arrels.
El Grup de Teatre d’Amics de
les Arts nasqué el 1978 i viu a
Terrassa, al número 2 del carrer del Teatre. Ja des de la seva
infantesa tenia clara la seva
“vocació grupal” i és per això
que, des del mateix instant de
la seva concepció, va decidir
mantenir-se amb aquest nom,
que ha portat arreu de Catalunya, des d’Ulldecona fins La
Jonquera. Com tot ésser viu
que creix i canvia, passa crisis
i madura, i la seva personali-

tat es va formant, sense per
això perdre la seva essència.
Així, al llarg d’aquests anys de
Grup, hi ha hagut una renovació continuada de persones,
que durant algunes etapes han
estat molt poques i, en d’altres,
un nombre considerable. Però
el Grup segueix viu i fidel a la
seva definició inicial: fer teatre “per gust i al nostre gust”,
fer-lo el més bé possible, saber
que cada persona del grup hi
té una funció, que tothom hi
és necessari, i mantenir la voluntat d’oferir al públic (que
el Grup s’ha anat guanyant a
pols) la possibilitat de gaudir
cada vegada d’una nova aventura teatral preparada amb esforç i il·lusió. No són un grup
que fan bolos, ja que de cada
obra en fan entre 16 i vint i
escaig representacions al seu
teatre. Últimament els ha tornat a agafar el cuquet de sortir
fora de les seves parets i per
això tornen a voltar.

Sinopsi de l’obra
La Beatie, una noia nascuda a
pagès, en un poblet d’Anglaterra, torna a casa després de
passar una temporada treballant a Londres. Explicarà a la
seva família tot el que hi aprèn
al costat del seu promès, un noi
molt actiu que li fa descobrir el
món de la política, dels sindicats, de l’art i les relacions amb
la societat. Ella parla sempre en
boca del seu promès per explicar a la família tot el que aprèn
a ciutat. Però la família no està
massa interessada en conèixer
coses noves. Ja en té prou amb
el que té i no vol posar se en
problemes, no fos cas que els
prenguessin el poc que tenen.
Actualment queden per representar tres obres de teatre: els
dissabtes 5 ,12 i 19 de desembre
si no passa res i tot continua
igual que ara. Puntualment seran informats de les companyies que aniran actuant setmana
rere setmana al Concurs.

Recuperem la història
del Club Bàsquet Igualada!
Si tens carnets, samarretes, fotografies o altre material,
escriu-nos a cbi.llibre40@gmail.com o trucan’s al 649658966
www.clubbasquetigualada.cat
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Capellades fa actes de denúncia a les
violències masclistes

Comença el Festival
d’Orgue de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

U

n any més Capellades
segueix denunciant
les violències masclistes, coincidint amb el 25N.
Aquest any l’activitat va començar el cap de setmana passat i suma el treball de diferents col·lectius, al voltant de
la regidoria d’Equitat.
“Capellades, municipi contra les violències masclistes”
és l’eslògan que es pot llegir a
les dues pancartes que s’han
instal·lat a les entrades de la
vila, com a declaració d’intencions. En aquest mateix sentit
la façana del Museu Molí Paperer s’ha tenyit de lila –amb
un llum- i una pancarta que
recorda “Ens volem vives”.
Encara a nivell informatiu, cal
destacar els aparadors de la
botigues de Capellades on s’ha
col·locat cartells explicant els
12 tipus diferents que hi ha de
feminicidi.
Dissabte passat la Taula de
Dones va fer una parada informativa per sensibilitzar sobre les agressions masclistes i
va repartir domassos liles que
també aquests dies presidei-

A

xen els balcons de la vila.
El dimecres 25 Eixam Roig,
feia una convocatòria a la Plaça Verdaguer, on es va llegir el
manifest de la jornada.
Finalment, avui divendres a
les 8 del vespre es farà un concert 25N amb Anna Andreu
presentant “Els mals costums”
a les 8 del vespre al Teatre La
Lliga.
El diumenge a la 1, al mateix
Teatre, serà el torn de la Núria
Graham presentant “Marjo-

rie”.
Per als dos recitals l’entrada és
gratuïta, però cal fer reserva
d’espai a entrapolis.com ja que
l’aforament s’ha reduït al 50%.
Capellades també se sumarà a
la campanya d’Anoia Jove que
cada dia de la setmana penja
a les xarxes socials una explicació dels diferents tipus de
violència masclista. Es pot
seguir a través del perfil de
joventut d’Instagram, Capellades_Joventut.

Se segueix renovant l’enllumenat
capelladí

A

distribució dels bàculs-fanals
i revisar tota la instal·lació.
També l’equipament municipal del Cementiri i els Jardins
de Mossèn Pere Ribot han vist
renovat el seu enllumenat amb
un sistema d’alt rendiment lumínic que permet una millor
eficiència de l’equip i de la instal.lació amb un mínim consum.
Els propers dies es farà la
substitució d’una part de la
plaça d’Espanya i del carrer
Abat Muntades.
En aquest sentit l’alcalde i re-

gidor d’espais públics i sostenibilitat, Salvador Vives,
destaca com “al Rec del Corronaire i als Jardins de Mossèn
Pere Ribot (Jardinets) es pot
apreciar la millora de la il·luminació i de més seguretat per
les capelladines i capelladins
a la nit amb una major àrea
il·luminada sota el punt de
lllum. Aquest canvi és una de
les accions de millora mediambiental en la reducció del
consum d’energia, en estalvi
econòmic i en menys contaminació lumínica.

Donem-nos l’oportunitat de
tornar a gaudir de la música”.
El concert serà diumenge a
les 6 de la tarda a l’església de
Santa Maria de Capellades i
les entrades, a 6 euros, es poden comprar de manera anticipada a través de la pàgina
d’entrapolis.com.
El proper serà el diumenge 13 amb la Coral Càrmina i David Malet a l’orgue i
el darrer el 20 de desembre
amb Jonatan Carbó i Oriol Rosés protagonitzant el
Concert de Nadal.

Novetats a la Biblioteca
El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

A

CAPELLADES / LA VEU

quests dies la substitució de l’enllumenat
per un de més eficient
s’està materialitzant a la Ronda
del Capelló.
L’Estudi de l’optimització
energètica de l’enllumenat públic elaborat per la Diputació
de Barcelona el novembre de
2018 te com a objecte millorar la contaminació lluminosa
i reduir la despesa energètica
de l’enllumenat exterior, L‘actuació consisteix en substituir
a tecnologia LED les lluminàries de major contaminació
lluminosa i major consum
energètic (lluminàries tipus
globus transparents i translúcids amb làmpades de vapor
de sodi) amb l’objecte de protegir el medi nocturn i disminuir les potències en els quadres elèctrics d’on pengen les
línies d’enllumenat exterior.
De moment ja s’han substituït les lluminàries de la zona
del Rec del Corronaire, on
s’ha aprofitat per modificar la

quest diumenge es
farà el primer concert del Festival
d’Orgue de Capellades, que
enguany arriba ja a la seva
cinquena edició i es converteix també en memorial Josep Xaubet.
El regidor de Cultura, Àngel Soteras, explica com “els
Amics de l’Orgue i la regidoria de Cultura hem volgut
d’aquesta manera retre homenatge a Josep Xaubet, un
dels impulsors del Festival i
l’organista oficial de l’església
de Santa Maria de Capellades”.
En aquesta edició el Festival d’Orgue comença amb la
música en directe dels Barcelona Gòspel Messengers, dirigits i acompanyats a l’orgue
per Ramon Escalé. “Obrim
el Festival amb un grup dinàmic, alegre, on destaca la
joventut, l’expressivitat, que
transmet energia… Just el
que ens cal després de mesos
sense espectacles ni concerts.

questa setmana, les
noves mesures de
desescalada
aprovades per la Generalitat de
Catalunya permeten reobrir
l’atenció al públic i l’accés a
les sales a la Biblioteca El Safareig de Capellades.
Així, amb una restricció de
l’aforament al 50%, es pot
tornar a entrar a les diferents
sales de la Biblioteca per estudiar i per consultar internet.
La Biblioteca El Safareig obre
de dilluns a divendres cada
tarda de 4 a 8 del vespre i
també els dimarts al matí de
10 a 13 hores.
Els usuaris i usuàries de la
Biblioteca podran gaudir
amb les moltes novetats que
s’han incorporat aquests dies
al fons, tant pel que fa a llibres, com a música i pel·lícules.
També cal destacar la part
de programació cultural. Dimarts passat es va reiniciar
de manera telemàtica amb el
conte “El viatge d’en Konan”,

que va tenir molt bona acollida i que es va poder seguir
pel perfil d’Instagram de la
Biblioteca. Properament se
seguiran programant activitats, esperant poder passar
ben aviat al mode presencial.
També aquesta setmana,
coincidint amb el 25N, s’ha
preparat un centre d’interès
feminista.
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Vallbona exposa diferents Vallbona instal·larà un nou contenidor
tipus de violència masclista de recollida de roba usada
a nou espais del municipi VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia ha preparat una
acció sensibilitzadora per
al 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, que
consistirà en exposar diferents
tipus de violència masclista a
través de cartells que es podran
veure a 9 punts del municipi.
A la primera de les imatges,
que es podrà veure en una lona
instal·lada a l’edifici de l’Ajuntament, hi haurà un iceberg de la
violència masclista. A la superfície es podran llegir elements
de la violència visible i explícita
com els assassinats, les violacions i agressions sexuals o l’assetjament. Sota el nivell de l’aigua
s’hi trobaran els elements de la
violència invisible i implícita,
molt més profunda i arrelada,
que va des del control i la manipulació emocional fins a la publicitat sexista, la discriminació
salarial o la invisibilització de

les dones.
Els altres vuit cartells de cartró
ploma estaran repartits per comerços del municipi perquè siguin visibles a tots els veïns, sobre diferents temàtiques: sobre
les cançons que maten, la publicitat masclista, la discriminació
salarial, sobre la culpabilització,
sobre l’ús sexista de les joguines,
sobre la socialització binària,
sobre els cànons de bellesa irreals, i sobre el llenguatge sexista.

’Ajuntament de Vallbona i la Fundació
Formació i Treball, han
signat un conveni que ha permès instal·lar 1 nou contenidor de recollida de roba usada al municipi.
El nou contenidor, de color
taronja, està ubicat al carrer
del Trull i l’objectiu és fomentar les donacions de roba
i facilitar la recollida. Es pot
deixar tota mena de peces de
roba, calçat i complements i
també algunes peces de roba
de la llar.
Al conjunt de Catalunya, es
recullen 13.376 tones de roba
a l’any, un 3% del total dels
residus. Així, la instal·lació
d’aquest contenidor també
pretén col·laborar en la prevenció de residus facilitant la
correcte recollida selectiva de
roba i calçat.
El projecte tèxtil que desenvolupa Formació i Treball és
una iniciativa de recuperació
tèxtil, basada en criteris ètics

i en un model d’economia solidària i circular, que permet
generar ocupació sostenible
en el temps per a les persones
en situació d’exclusió social o
en risc de vulnerabilitat. Grà-

cies a les donacions de roba
que ja no es fa servir, des de
la Fundació Formació i Treball es dona assistència a més
de 4.000 famílies a través de
programes d’entrega social.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS

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

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

al mail: concurs@veuanoia.cat

i participa!
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El Premi de composició de música
Álvaro Melero Vela és el
per a cobla Masquefa i Montgrins 2020 guanyador del Concurs
ja té finalistes
de Fotografia Instagram
MASQUEFA / LA VEU

E

l jurat del premi de
composició Masquefa
i Montgrins ha afavorit
enguany cinc obres finalistes,
que seran estrenades en un
proper concert a càrrec de la
Cobla Montgrins sota la direcció de Jordi Molina. L’acte
tindrà lloc a la primavera de
2021, sempre que la situació
sanitària ho permeti, a la Sala
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo, seu del Masquefa
sona bé. Durant aquest concert s’estrenaran les obres finalistes.
Amb motiu d’aquesta situació
d’excepcionalitat que estem
vivint, i de manera totalment
excepcional, abans de final
d’any s’organitzarà un acte
telemàtic on es comunicarà
el veredicte del jurat als compositors que han escrit les
obres finalistes. Hi seran pre-

sents representants del jurat,
l’Ajuntament de Masquefa, la
Cobla Montgrins i Masquefa
sona bé. Tot seguit, el veredicte es farà públic. El jurat -format per Josep Ma. Serracant,
Jesús Ventura i Lluís Vidal- es
va reunir el passat dimarts 17
de novembre per deliberar i
seleccionar les obres finalistes. El veredicte ha estat per
unanimitat.
L’Ajuntament dota aquest

premi amb 3.000€, i el jurat
es reserva el dret de premiar
una única obra, de distribuir
lliurement la dotació entre les
obres finalistes o d’atorgar accèssits amb el nombre i dotació que acordi.
El Premi de composició de
música per a cobla Masquefa
i Montgrins 2020 s’atorga en
el marc del cicle de música
Masquefa sona bé, que promou la divulgació musical a
la vila de Masquefa. El premi
està impulsat per la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament
i compta amb la col·laboració de la Cobla Montgrins i
l’organització de Masquefa
sona bé. Tant el consistori, la
Cobla Montgrins, com Masquefa sona bé han mostrat la
seva satisfacció per haver assolit l’objectiu de promoure la
composició i la interpretació
de música per a cobla, en la
quarta edició d’aquest premi.

Masquefa posa en marxa les primeres
estacions municipals de recàrrega per
a vehicles elèctrics
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament ha endegat aquesta tardor un
dels plans estratègics
de l’actual mandat en matèria de sostenibilitat i d’aposta
per a la transició energètica:
l’habilitació a Masquefa de
les primeres estacions municipals de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Enrique Gómez, regidor de
Medi Ambient, defensa que
“el nostre objectiu és donar
un impuls a nivell local a una
tecnologia sostenible que està
en constant creixement arreu
del món, i poder satisfer tant
la demanda actual com futura dels vehicles elèctrics”. I en
la mateixa línia, afegeix que
“l’acollida d’aquesta iniciativa donarà un valor afegit al
nostre poble en matèria de
sostenibilitat, innovació i serveis, i ens posicionarà arreu
del territori com un municipi
compromès amb la mobilitat
elèctrica”.
Les estacions de recàrrega
elèctrica per a vehicles, un total de dues, s’han habilitat al
polígon de La Pedrosa i seran

d’ús gratuït per a tots els veïns del municipi que disposin
de vehicle elèctric. En aquest
sentit, al llarg dels pròxims
dies els propietaris d’aquests
vehicles rebran als seus domicilis una targeta per a poder
fer ús d’aquests dispositius.
L’habilitació d’aquests dos
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més, és una
de les actuacions incloses en
el projecte d’urbanització del
polígon de La Pedrosa, que
està desplegant el consistori
des de l’any 2018 amb l’objectiu de millorar la imatge i

reurbanitzar un dels accessos
més importants del municipi per tal de potenciar el seu
rol de referent comercial. En
el marc d’aquest pla, al llarg
dels darrers mesos també
s’ha dut a terme la substitució de l’enllumenat públic
per lluminàries de baix consum i nous punts de llum,
la reparació de voreres i la
millora de les entrades a les
naus, el reasfaltat i pintat del
carrer i la seva senyalització,
l’habilitació d’un carril bici,
o la instal·lació de càmeres
de vigilància.

MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament ha donat a
conèixer el veredicte de
la cinquena edició del
Concurs de Fotografia Instagram Masquefa 2020; un certamen de fotografia impulsat
per la Regidoria de Cultura i
que enguany tenia com a temàtica els colors dels comerços del municipi. Enguany els
premiats han estat:
- 1r premi: Álvaro Melero
Vela
- 2n premi: Eduardo Muñoz
González
- 3r premi: Irene Morales
Durán
Les tres fotografies guanya-

dores apareixeran en el calendari de l’any 2021 que edita
anualment l’Ajuntament de
Masquefa amb la col·laboració de Masquef Comerç; juntament amb 10 imatges més
que el jurat ha escollit d’entre
les instantànies finalistes. A la
convocatòria d’aquesta cinquena edició s’han presentat
prop de 200 instantànies fetes
per diversos fotògrafs, a qui el
consistori agraeix la seva implicació en el projecte i els felicita pel talent i la creativitat
demostrats.
Durant les festes nadalenques, la Biblioteca Municipal
acollirà una exposició amb
les 50 fotografies finalistes.
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L’Ajuntament de Calaf aprova el Projecte d’adequació de la
deixalleria de Calaf
CALAF / LA VEU

L

a Junta de Govern Local de Calaf ha aprovat aquesta setmana
el Projecte d’adequació de la
deixalleria de Calaf, redactat
pels serveis municipals per un
import de 199.231,11€ (IVA
inclòs).
La deixalleria actual es troba
en un estat de conservació
baix. A més, cal adaptar-la a la
nova norma tècnica sobre deixalleries del 2019 i és imprescindible aplicar mesures de
prevenció de riscos laborals,
especialment pel que fa a evitar caigudes a diferent nivell.
A més, amb la previsió d’implantar el sistema de recollida
de residus porta a porta al municipi de Calaf en els pròxims
mesos, s’espera un augment
significatiu de la quantitat i tipologia de residus recollits a la
deixalleria, perquè és el que ha
succeït en altres municipis que
han implantat aquest sistema,
ja que allò que fins al moment

es dipositava indiscriminadament als contenidors, en
implantar-se el porta a porta
busca vies correctes de dipòsit, essent la deixalleria un
destí segur.
Els treballs que s’hi realitzaran són la reconstrucció de
la tanca perimetral que actualment en molts punts és de

malla per un mur de 2 m d’alçada amb bloc de formigó. En
aquells punts o ja hi ha mur,
el que es farà és picar les parts
bufades i en mal estat i arrebossar-les de nou. També s’hi
realitzaran millores pel que fa
a les instal·lacions: il·luminació, vigilància, aigua potable
i reparació dels elements de

la xarxa d’evacuació d’aigües.
D’altra banda, s’ha previst una
caseta que serveixi com a àrea
tancada per les aportacions
puntuals del porta a porta, on
la ciutadania hi podrà accedir
un màxim de 12 cops l’any
amb una targeta identificativa. Finalment, el projecte
inclou una sèrie d’adapta-

cions per tal de millorar els
espais de recollida de residus
i emmagatzematge, dotar la
deixalleria d’una zona verda
per fer l’espai més agradable
i resoldre tot el tema de l’accessibilitat i l’adaptació necessària a la normativa de riscos
laborals.
El projecte també inclou la
compra d’un programari de
gestió de la deixalleria que
permeti tenir un control exhaustiu dels usuaris que en fan
ús i les entrades i sortides de
residus.
Es preveu finançar totes les
obres de millora a través de la
subvenció rebuda del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) 2020-2024 concedit
a l’Ajuntament de Calaf i de
la concessió de subvencions
destinades a la implantació
de deixalleries per al tractament de residus municipals
de l’Agència de Residus de
Catalunya que es va concedir
a Calaf amb datat de 12 de desembre de 2019.

Llum verda a la construcció del futur tanatori de Calaf
CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf va
aprovar el desembre del
2019 la concessió per a
l’ús privatiu d’un bé de domini públic per a la construcció
i explotació d’un edifici destinat a tanatori a l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, que
gestiona gairebé una trentena
de tanatoris municipals.
Des d’aleshores, s’ha estat
redactant el projecte executiu definitiu i paral·lelament

s’han fet els treballs per portar la xarxa de clavegueram
municipal fins al cementiri,
que van finalitzar el passat
mes d’octubre.
Finalment, a la passada Junta de Govern Local del mes
de novembre, es va aprovar
atorgar la llicència d’obres per
a la construcció del futur tanatori al camí del cementiri a
l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, després de valorar
positivament el projecte executiu presentat per l’empresa.

L’empresa es compromet a
iniciar les obres de construcció del tanatori dins del termini d’un mes i es calcula que
la primera s’allargui un període de quatre mesos. A partir d’aquí, el tanatori ja podrà
iniciar els seus serveis - amb
l’adquisició de la llicència
d’activitat corresponent - i
les millores previstes durant
la segona fase s’hauran de
realitzar durant els pròxims
anys de funcionament de la
concessió.

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

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

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

www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07
Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

Espai on anirà ubicat el tanatori

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
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La Diputació fa un “Estudi de mobilitat urbana
sostenible de Calaf ”
CALAF / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha lliurat a l’ajuntament de Calaf, l’Estudi de mobilitat sostenible
de la població. Les propostes
del treball tenen com a objectiu poder donar resposta
a la normativa vigent per tal
de disposar d’una mobilitat
saludable i sostenible, així
com eficient, productiva, segura i fiable al municipi, a
més d’inclusiva i equitativa,
intel·ligent i digital.
En aquesta línia i en la marc
d’aquests objectius, l’estudi
proposa una sèrie d’actuacions com la creació d’àrees
de vianants amb zones de
prioritat invertida al nucli antic i una xarxa princi-

pal de vianants, la creació
d’itineraris en bicicleta per
apropar els diferents nuclis
i equipaments dins la població, ampliar els aparcaments

per a les bicicletes i oferir
una oportunitat multimodal
de la bicicleta amb el tren i
l’autobús interurbà, millorar
el sistemes d’informació del

municipi de transport públic
col·lectiu i garantir la seva
accessibilitat a totes les parades. Així mateix, proposa la
creació d’una ruta saludable

Millores en el sistema de telecontrol de la xarxa
d’aigua de Calonge de Segarra

Reobertura del
consultori mèdic de
copons a partir del
dia 23 de novembre.

CALONGE DE S. / LA VEU

R

ecentment s’han dut
a terme diverses actuacions per tal d’augmentar l’eficiència de la xarxa
municipal d’aigua del municipi de Calonge de Segarra.
D’una banda, s’ha col·locat un
turbidímetre al pou, connectat al sistema de telecontrol,
per a mesurar la terbolesa; i
d’altra banda, s’han muntat
quatre comptadors, connectats també al telecontrol, a fi
de sectoritzar les canonades
i així poder detectar més ràpidament les fuites. Aquests
comptadors s’han col·locat a

amb punts d’interès, a més
d’una xarxa viària jerarquitzada i amb tendència a crear
carrils de sentit únic.
L’estudi també proposa evitar
el trànsit de pas dels vehicles
de gran tonatge per dins del
municipi, el traspàs de carreteres històriques a trama
urbana municipal, ordenar
les zones d’estacionament als
carrers i senyalitzar les bosses d’aparcament i els aparcaments dissuasius a partir
de l’ordenació de l’estacionament de la càrrega i descàrrega de mercaderies. També
demana potenciar el transport ferroviari per a vehicles de l’empresa CAMPA de
Calaf, a més d’establir punts
de recàrrega elèctrica per a
vehicles.

COPONS/VECIANA / LA VEU

A partir del proper dilluns
dia 23 de novembre es reobrirà el consultori mèdic de
Copons.
Els dies d’atenció mèdica seran els següents:
DILLUNS DE 8 A 15 H
DIMECRES DE 12 A 15 H
l’indret de Santa Magdalena
de la Vall, a les proximitats
del cementiri de Calonge de
Segarra, en el tram entre Ca-

laf i Aleny, i a l’indret de la
Roca.
Aquestes actuacions han tingut un cost total de 39.181,08

euros i han estat finançades
íntegrament per una subvenció de la Diputació de
Barcelona.

Cal programar cita prèvia
trucant al telèfon 93 808 65
00 de dilluns a divendres de
8 a 20 h..

OFERTA BLACK FRIDAY
BH XTEP LYNNX 5.5 Pro SE
7.999€
ara 4.800€

200€
al mes
24 quotes sense interessos
Grup xt DI2 electrònic
Bateria 720wh
Suspensions FOX Factori

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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esports
El CF Igualada femení es refà de la
primera derrota amb una golejada

L’Igualada Rigat perd a
Vic i queda cuer

Fotos: Marc Domingo

ESPORT / PERE SANTANO

CD RIUDOMS 1
CF IGUALADA 5

L

es blaves es desplaçaven
a Riudoms per disputar un duel que podria
marca un punt d’inflexió en la
temporada de les igualadines.
Davant hi havia un recent
ascendit, que està competint
molt bé durant la temporada. Les noies de Marta Cubí
volien refer-se de la primera
derrota de la temporada, fent
un bon partit i aconseguint
un bon resultat. La primera meitat, va ser el retorn de
les bones sensacions. Molta
intensitat anoienca, pressió
després de pèrdua i bon domini de la pilota.
S’estava veient el millor panorama per les visitants. Les
ocasions arribaven i, al minut 11, magnífica centrada de

Marina per Bernadí, que feia
una espectacular rematada de
cap, a l’escaire de la porteria
del Riudoms. Primer gol de
la temporada per la jugadora
igualadina.
El joc era bo i el marcador
anava a favor. Calia seguir
amb la mateixa tendència.
Les oportunitats igualadines
anaven caient, però s’havia de
sentenciar. L’equip es trobava
molt còmode i semblava que
s’arribaria al descans amb el
zero a un, però un penal per
mà, va significar que Marina
materialitzés el segon.
A la represa, no hi podia haver millor inici. Gran xut creuat de Bernadí, des de fora
l’àrea, que significava el tercer
gol blau. No obstant, el panorama del duel va canviar. Tan
sols dos minuts més tard, les
locals retallaven distàncies
en una jugada de córner. La
dinàmica va portar a que el

Riudoms pressiones, aprofitant l’energia del gol. Les visitants patien en defensa i calia
tenir la pilota i calmar el joc.
Les locals seguien posant setge a la porteria d’Aina, però
les blaves resistien.
Així és com es va arribar al
minut 77, una passada a l’espai d’Ari i un espectacular
control de Marina, en carrera,
que es plantava davant la portera local. La jugadora igualadina definia a la perfecció i
sentenciava el duel. A les acaballes de l’enfrontament, Jana
agafava un refús de la portera
del Riudoms i feia el cinquè i
definitiu gol de la victòria.
Amb aquest resultat, l’equip
suma 11 punts en 6 jornades
i se situa a la part tranquil·la
de la classificació. Aquest cap
de setmana, les blaves rebran
al Pardinyes, a Les Comes, a
les 12h.

HOQUEI PATINS / LA VEU

CP VIC 4
IGUALADA RIGAT 1

L

’Igualada RIGAT no va
poder dedicar la victòria a l’ex-jugador Jaume
Ferrer, mort divendres passat
als 74 anys. Els igualadins van
caure contra el cuer, que els
ha traspassat la condició d’últim classificat i no van poder
corroborar el canvi de tendència que va suposar la destacada victòria a la pista del
líder. Ara s’haurà de tornar
a serrar les dents per intentar guanyar dissabte un altre
rival directe com el Taradell
dels ex-arlequinats Dalmau,
Dani i Casadevall que van
empatar la jornada passada
contra el Lleida Llista.
La inèrcia de Bell-lloc va
durar 15 minuts. L’IHC va
començar molt bé el partit.
Semblava una continuació de
l’enfrontament contra el Lleida. Fruit d’això va arribar el 0
a 1, d’un tir llunyà de Tety Vives. A partir del minut 10 el
joc dels arlequinats ja no era,
però, tant fluid, tot i que seguien tenint el control absolut en pista. I aleshores va arribat la jugada decisiva. Una
FD inexistent que Le Berre va
transformar en l’1 a 1. I com

si l’equip no s’esperés aquell
entrebanc, davant d’un equip
tant jove (amb el lideratge de
l’enyorat Met Molas) els igualadins van patir una baixada
de tensió. (El mateix problema que en alguns altres partits d’aquesta temporada) I
en 7 minuts van encaixar dos
gols més, tots dos de Litus. El
3 a 1 era un càstig considerable, però amb possibilitat de
remuntar.
El pitjor va ser que a l’inici de
la segona meitat (minut 2.20)
Montero va caçar un rebuig
de l’Elagi per fer el 4 a 1 i això
va canviar del tot les expectatives. I de fet el mateix partit.
El Vic es va tancar al darrere,
amb l’única intenció de salvar els punts com fos. L’IHC
va tenir bola i domini (va tenir una possessió superior al
70%) però no va trobat la manera de superar Burgaya. Ho
va intentar amb remats exteriors. Ho va intentar posant
Marc Palau dins de l’àrea …
els “rigats” no van cedir en
la seva ofensiva fins a l’últim
segon però els 10 minuts horribilis de la primera meitat
el van acabar condemnant.
I encara que Elagi Deitg va
aturat una FD per blava a Pla
per protestar. Ara caldrà fer
resset i pensar exclusivament
en el Taradell.
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El Club Bàsquet Igualada fa una crida Marcel Abad segueix
per aconseguir records del club
sumant experiència al
club en el passat, perquè els anys 80 i 90.
Campionat de Ral·lis
ajudin deixant-los material En una nota enviada als
BÀSQUET / LA VEU

A

quest any, 40è aniversari del CB Igualada, l’entitat vol recuperar la història del club.
Així doncs, estan fent una
recerca documental amb la
creació d’un arxiu d’imatges
i documents, i per això fan
una crida a antics jugadors,
socis, entrenadors o qualsevol persona vinculada al

gràfic i documental que pugui ser interessant.
Necessiten carnets de soci
antics, samarretes de joc,
fotografies de l’exposició
que es va fer pel desè aniversari del club l’any 1990,
fotografies del sopar-homenatge als socis en ocasió
del 25è aniversari del club, i
en general, fotografies dels

mitjans comenten que “estarem molt agraïts si ens
podeu ajudar amb aquests
materials. Nosaltres ho escanejaríem i ho tornaríem
ràpidament”.
Tot aquell que pugui col·laborar amb aquest recull de
records, pot trucar al 649 65 89
66 (Neus) o escriure un correu
a cbi.llibre40@gmail.com

Teresa Bernades posa fi a la seva etapa
a la selecció espanyola
HOQUEI PATINS / LA VEU

T

eresa Bernadas ha
anunciat que deixa
la selecció espanyola
d’hoquei patins després de
12 anys. La portera igualadina ha estat un peça molt important d’un dels grups més
llorejats de l’esport català. Teresa Bernadas deixa la selecció espanyola després d’haver
guanyat tres Campionats del
Món (2016, 2017 i 2019), un
Campionat d’Europa (2015),
3 Campionats d’Europa Júnior (2008, 2009 2010).
La mateixa Teresa Bernadas
ha emès el següent comunicat
en els seus perfils de twitter
i instagram on comentava
que “han estat 12 anys, on
he tingut la sort de gaudir
de companyes increïbles, de

viure moments inoblidables
i de somiar en gran. Me’n
vaig satisfeta de la feina feta,
del temps dedicat i d’haver
format part d’un dels millors equips de la història.
Ha estat un plaer competir
al vostre costat i només em
queda donar les GRÀCIES a
la Federació, a totes les integrants i a totes les persones
que han fet possible aquesta

Tenim la clau
de casa teva!

MOTOR / LA VEU

E

l passat dissabte 7 de
novembre es va celebrar el Rally La Núcia Mediterráneo (Alacant),
prova puntuable per al Campionat d’Espanya de Rallys
d’Asfalt i dins la qual es
disputa la copa monomarca
Dacia Sandero Rally Cup. El
pilot del Moto Club Igualada, Marcel Abad, en aquesta
prova copilotat altra vegada
per en Carles Cortés, tenia

l’objectiu de sumar experiència, i així va ser, doncs les
condicions, després d’una nit
de pluja, eren molt complicades, i ho confirma l’abandonament de 20 pilots. La
progressió va ser molt bona,
de menys a més, tot i que una
punxada va frenar aquesta
progressió. Al final, malgrat
no haver conduit mai aquest
vehicle, es va situar en els
temps mitjos dels participants habituals de la copa.

bonica etapa, especialment a
les meves companyes, família
i amics per recolzar-me sempre abans de res.
A partir d’ara seré una aficionada més que gaudirà des de
les grades! Us desitjo el millor!”.
Teresa Bernades, de 26 anys,
seguirà competint a nivell de
clubs. Actualment està jugant
al Club Patí Voltregà.

Castellbell i el Vilar Ref. 20.007 217.000€

Igualada Ref. 20.027 460.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.044 145.000€

Piera Ref. 20.052 255.000€

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
621 24 97 19
@cigimmboliaria
www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com
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El Consell Esportiu de l’Anoia ofereix
suport esportiu als centres educatius
per poder desdoblar grups
ESPORT / LA VEU

E

l Consell Esportiu de
l’Anoia presenta “Som
Esport”, un programa
d’impuls de monitoratge esportiu per potenciar les activitats esportives extraescolars als centres educatius de
la comarca.
La presidenta del Consell
Esportiu de l’Anoia i regidora d’esports de l’Ajuntament
d’Igualada Patrícia Illa, explica que “Som Esport” neix
per ajudar als centres educatius que han vist afectats la
seva oferta d’activitats extraescolars per les restriccions
de la COVID-19”.
En aquest sentit, el Consell

Esportiu de l’Anoia ofereix
monitoratge esportiu gratuït
per poder desdoblar grups.
El principal objectiu del programa és vetllar per les activitats esportives extraescolars i fomentar els beneficis
de la seva pràctica en edat
escolar.
El programa es portarà a terme durant els mesos de desembre 2020 i gener 2021. En
cas que sigui possible tornar
a la pràctica habitual, el projecte es reenfocarà cap a un
altra línia, però sempre per
donar suport a l’esport escolar.
Poden sol·licitar ajut amb
monitoratge esportiu tots els
centres educatius de la co-

“L’Esquiador” aquest
any és celebra en format
virtual a Castellolí

marca de l’Anoia, tal i com
explica Rafa Galvan, membre
de l’equip directiu del Consell
Esportiu, i també conseller
d’esports del Consell Comarcal de l’Anoia, sempre que
compleixin els següents requisits: ser un centre educatiu de la comarca de l’Anoia;
formalitzar la inscripció al
programa Jocs Esportiu de
l’Anoia, i tenir degudament
tramitada l’assegurança esportiva de tots els esportistes
participants en l’activitat extraescolar. Cada centre educatiu pot demanar un màxim
de 2 monitors/es esportives
(en cas de necessitar més
monitoratge és valorarà la situació del centre educatius).

CURSES DE MUNTANYA / LA
VEU

L

Rafa Galvan, conseller d’esports del Consell Comarcal i Patrícia Illa, presidenta del Consell
Esportiu de l’Anoia

SERVEIS INFORMÀTICS
en

Torres

Venda i Reparació

Portàtils

Monitors

Impressores
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a Cursa de l’Esquiador
celebra enguany la seva
32a edició canviant el
seu format habitual per adaptar-se a un format virtual.
Degut a que no estan permès
la celebració de competicions
esportives, el Club Excursionista UECANOIA com a entitat organitzadora ha decidit
no suspendre la cursa i adaptar-la de manera que tothom
pugui participar-hi quan vulgui.
S’han creat 3 circuits a Castellolí, 2 de btt i 2 de trail, i
s’han compartit els tracks i
detalls a través de la pàgina

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

web de la cursa www.cursadelesquiador.cat. Aquests mateixos circuits s’han convertit
en trams de l’aplicació Strava
on els participants hi veuran
els seus temps. Als més ràpids
de cada modalitat entre l’1 de
novembre i el 31 de desembre
tindran obsequis de les marques col·laboradores.
Així mateix, els qui vagin a
Castellolí per fer els circuits
i es facin una fotografia amb
algun dels cartells de la Cursa que hi ha a Castellolí, i la
comparteixin per Facebook o
Instagram fent servir el hashtag #Esquiador2020, entraran
en el sorteig de dues espatlles
ibèriques gentilesa de la Carnisseria Gual d’Igualada

Servei Tècnic
Windows & Android / Chrome OS

Perifèrics

Tenim TOT el que necessites tan per Apple com per Windows

REVISEM I ACTUALITZEM EL TEU EQUIP PERQUÈ EL PUGUIS SEGUIR FENT-LO SERVIR!

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

NEW
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L’Ateneu va acollir, sense públic, el lliurament
dels Premis Ciutat d’Igualada
CULTURA / LA VEU

D

iumenge va tenir lloc la
gala de lliurament de la
25a edició dels Premis
Ciutat d’Igualada, que, atesa la
situació sanitària s’ha fet sense
públic i ha estat retransmesa en
directe des del Teatre Municipal l’Ateneu a través de canal de
Youtube de l’Ajuntament.
La benvinguda ha anat a càrrec
del regidor de Promoció Cultural i Relacions institucionals,
Pere Camps Oviedo, que ha
destacat l’alta participació registrada en aquesta edició i ha
agraït l’esforç dels diversos jurats implicats.
El Premi de composició musical Pepita Madriguera ha estat
declarat desert. El jurat, format
per Salvador Brotons Soler, Josep Comellas Rosiñol, Francesc
Gregori Pons, Manel Camp
Oliveras, i la mantenidora i
secretària, M. Queralt Martí i
Garcia, ha atorgat dues mencions: a Fantasia en 1 moviment,
obra per piano de Joan Carles
Martínez Prat, i Canzone da
Batello, obra per a guitarra de
Publio Delgado Fernández de
Heredia.
El premi de disseny que porta
el nom de Gaspar Camps té per
objectiu reconèixer el talent
dins el món del disseny en els
seus diferents àmbits i compta
amb el suport de l’entitat disseny Igualada i l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. El
premi està dotat amb el guardó
Ciutat d’Igualada i 1.350 € i ha
estat atorgat a Xavier Andrés
per l’obra d’interiorisme de
l’Hotel Somiatruites.
El premi d’Art Digital Jaume
Graells, impulsat pel Centre

Premis Ciutat d’Igualada d’enguany

Informàtic de l’Anoia, CEINA
i l’Ajuntament, compta amb
el suport de La Renda Urbana, i Trilogi, que any rere any
mantenen viva la memòria de
Jaume Graells. El jurat, format
per Pere Camps i Oviedo, Ada
Jover Sampere, Josep Maria
Rosich i Morist, Xavier Vives i
Sabaté, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig i
Teresa Creus i Bel, ha declarat
guanyadora l’obra Desde el reino de mi mente, de l’autor Raul
Villalba, de Buenos Aires, que
s’ha endut el guardó, una llicència original atorgada per Corel
i 1.800€. També s’ha atorgat un
accèssit, dotat amb una llicència original Corel i un diploma
acreditatiu, a l’obra Pulsión escópica, de l’autor Julian Camilo
Briceño Sepulveda de Colòmbia, resident a Bilbao.
El Premi de poesia Joan Llacuna, organitzat per l’Ajuntament
amb el suport de l’Ateneu Igualadí i el Centre d’Estudis Co-

Pere Camps, regidor de Cultura, duran l’acte

marcals d’Igualada, està dotat
amb el guardó Ciutat d’Igualada, 2.000 € i la publicació de
l’obra a Viena Edicions. El jurat
format per Enric Viladot i Presas, Laura Rosich i Mena, David
Soler Ortínez, Carmel·la Planell
i Lluís i M. Teresa Miret i Solé,
ha atorgat el premi a l’obra El
Clot, de l’autor Àngel Martínez
Moreno, de València.
El Premi de fotografia Procopi Llucià, que recorda la figura
d’un dels fundadors de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, ha
estat atorgat a la col·lecció Boira, de Diego Pedra Benzal, de
Cornellà de Llobregat. El segon
premi ha estat per a la col·lecció Espacios Compartidos del
fotògraf José Ramón Luna de
La Ossa de Tarancón. Fins al
dia 13 de desembre, les obres
presentades al certamen es podran veure a la Sala Municipal
d’Exposicions. El guanyador
participarà amb una exposició
monogràfica durant el festival

de fotografia Fineart, que tindrà lloc a Igualada del 26 de
febrer al 21 de març de 2021.
El jurat ha estat format per Gabriel Brau Gelabert, José Luis
Fillat Claver, Carmel·la Planell
Lluís i Daniel Farré Garriga,
que actuava com a secretari.
El Premi de recerca Dr. Joan
Mercader, que compta amb
el suport del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada i la col·
laboració del Centre d’Estudis
Antoni de Campmany de la
Universitat de Barcelona, ha
estat declarat desert pel jurat
format per Miquel Termens,
Glòria Escala, Ricard Soto
Company, Raimon Soler Becerro i Marc Prat Sabartés.
El Premi Mossèn Còdol, que
organitzen l’Ajuntament i la
Fundació Sant Crist d’Igualada, amb l’objectiu de promoure
i reconèixer la feina realitzada
per persones, entitats i organitzacions, compromeses amb els
valors socials i les actituds cívi-

Xavier Bisbal va recollir el Premi d’Honor per a Joan Armengol

ques, està dotat amb 2.000€. En
aquesta edició ha estat concedit
a totes les persones vinculades
al sector sanitari i de serveis,
pel seu compromís amb la lluita contra la covid-19. El premi
l’ha recollit, en nom d’aquest
col·lectiu, Fàtima Urteaga, infermera de l’Hospital Universitari d’Igualada. Els 2.000€ es
destinaran a La Marató de TV3.
El jurat estava format per Josep
Elias Farré, Oriol Moncunill
Vidal i Jordi Miserachs i Nadal,
per part de la Fundació Sant
Crist d’Igualada, el regidor Pere
Camps i Oviedo, Joan Godó
Bisbal i Josep Rabell i Padró.
El darrer dels premis lliurats ha
estat el Premi d’Honor Ciutat
d’Igualada, destinat a reconèixer la trajectòria de persones
de diferents àmbits culturals. El
jurat, format per Marc Castells,
alcalde d’Igualada, els regidors
Pere Camps i Marisa Vila Berzosa, i Mireia Claret, Xavier
Barberà Bota, Glòria Escala,
Montserrat Lobato i Josep Rabell, ha decidit atorgar aquest
premi d’honor a Joan Armengol Costa, en reconeixement a
la seva dilatada trajectòria en el
món del periodisme. El guardó
l’ha recollit Mn. Xavier Bisbal i
Talló, nebot de Joan Armengol,
que a causa de les restriccions
de mobilitat per la pandèmia
no ha pogut assistir a l’acte. El
lliurament ha inclòs, també, la
projecció d’un vídeo explicatiu
de la vida professional de l’homenatjat, així com una felicitació del periodista Jordi Évole.
D’altra banda, la gala també ha
inclòs un apartat dedicat a recordar protagonistes de la cultura local que ens han deixat
durant el darrer any. En aquesta ocasió s’ha volgut tenir un
record a la trajectòria de l’actor
Carlos Miguel Solà, i de Lluís
Velázquez Sayalero, El Saya, un
dels pioners del món del disseny igualadí.
La cloenda de l’acte, que ha
estat amenitzat pel grup The
Curlies, ha anat a càrrec de
l’alcalde de la ciutat, Marc
Castells i Berzosa, que ha felicitat els premiats, ha destacat
la singularitat d’aquest any i
ha refermat que “treballarem
amb l’audàcia de l’esperança
per fer del món de la cultura
un món de futur”
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El Teatre de l’Aurora reobre les portes aquest cap de
setmana amb el Festival El Més Petit de Tots
A Igualada es podran veure els espectacles “...I les idees volen” d’Animal Religion i “Kl’aa, la teva canç” d’Inspira Teatre
TEATRE / LA VEU

D

esprés d’unes setmanes d’aturada en
compliment del nou
decret de la Generalitat de
Catalunya sobre restriccions
per la covid-19, aquest cap de
setmana el Teatre de l’Aurora
reobre les portes amb la 16è
edició de El Més Petit de Tots,
el festival d’arts escèniques
per als més petits (0-5 anys)
més gran d’Europa, que enguany arriba a la seva setzena
edició. El festival, que s’allargarà fins el 29 de novembre,
proposa un ampli programa
d’espectacles que es representaran a 12 ciutats dels Països
Catalans.
Aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora d’Igualada, es
podran veure dues propostes
recomanades per a infants de
0 a 5 anys: l’espectacle ...I les
idees volen d’Animal Religion;
i Kl’aa, la teva cançó, de Inspira Teatre.
Per tal de complir amb les
mesures sanitàries, serà obligatori l’ús de mascareta a totes
les persones majors de 6 anys.
Als menors de 6 anys, es recomanarà l’ús de la mascareta
però en cap cas serà obligatòria.
Les localitats de les funcions
de dissabte de ...I les idees volen no estaran numerades i la
sala estarà dividida en zones.
A l’hora d’adquirir les entrades, els compradors hauran
de seleccionar una zona. Cada
zona estarà ocupada per un
grup de compra amb un màxim de 6 localitats per zona.
En cap cas es podran barrejar
grups de compra a les zones.
Pel que fa a les funcions de
diumenge de Kl’aa, la teva
cançó, a l’adquirir les entrades
es bloquejaran automàticament les localitats del voltant
respectant la distància de seguretat de dos metres entre
grups de compra.
...I les idees volen: Un atractiu espectacle de circ contemporani amb acrobàcies,
humor, joc, llum i música
Un espai circular i buit. Un
cos, un micròfon, altaveus,
focus i línies de llums protagonitzen aquest espectacle de
circ contemporani. A través
del gest, el so, la mirada o el

tacte es convida el públic a
participar en aquest viatge ple
d’acrobàcia, humor, joc, llum
i música. ...I les idees volen és
un espectacle fresc on pocs
objectes tenen molt de pes i
petites accions creixen fins a
esdevenir escenes intenses,
divertides i plenes de complicitat per enlairar-se amb el
públic.
Animal Religion treballa per
innovar el circ i buscar-hi
nous mitjans d’expressió. Des
de l’inici de les seves creacions comparteix un espai on la
llum, el cos i el so o la música
emergeixen simultàniament
creant una identitat pròpia.
Kl’aa, la teva cançó: Un meravellós viatge musical per
descobrir el món. Una experiència visual a través de
la veu i la cançó
Kl’aa, la teva cançó és un vi-

atge musical per la descoberta
del món. És una experiència
visual i sonora que reivindica
la veu com a fonament de la
presència humana, com a vehicle d’identitat.
Inspira Teatre ha participat
en diverses fires i festivals. Els
seus pilars són la música, el
teatre i el moviment. La companyia ha buscat sempre ser
propera als nens i nenes per
estar al servei del seu “estar
creixent” i intentar despertar i
estimular el ciutadà somiador
que són. Kl’aa, la teva cançó és
el seu primer espectacle sense
text que ha rebut el Premi Feten 2020 al Millor espectacle
per la Petita Infància.
El Petit als núvols, la programació en línia del Festival El
Més Petit
Aquest any, el festival s’adapta
a la pandèmia i estrena el Pe-

tit als núvols un espai digital
on es podran trobar propostes
en línia tant per a les famílies
com per als mestres, els artistes i els professionals de les
arts per a la primera infància.
Petit als núvols proposa participar en tres experiències
artístiques creades expressament en format virtual per
tres companyies de Catalunya.
Es tracta de Cuc, d’Animal
Religion; L’horitzó de Latung
La La, de David Ymbernon;
i Expandint la jungla, de la
companyia Big Bouncers. Per
accedir-hi caldrà adquirir un
únic codi per família (una entrada), amb el qual es podran
visualitzar les tres creacions
tantes vegades com es vulgui
durant els dies del festival (del
14 al 29 de novembre), així
com les conferències del V
Encontre Internacional d’Arts
per a la Primera Infància.

El festival per als més petits
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots
va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala Miguel
Hernández (Sabadell) amb
una clara vocació internacional i d’expansió al territori. En
aquest sentit, uns anys més
tard, s’hi va sumar el Teatre
de l’Aurora i, més endavant,
s’hi van afegir el Mercat de les
Flors (Barcelona), el Teatre
Municipal (Benicàssim), el
Teatre Principal (Olot), el Teatre de l’Escorxador (Lleida),
el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de
Viladecans i el SAT! de Barcelona. Enguany s’hi ha sumat el
Teatre Municipal (Montcada i
Reixac) i el Teatre Principal
(Palma de Mallorca).
El festival El Més Petit de Tots
és una oportunitat única per
gaudir de muntatges i experiències de qualitat pensades
pels més petits. Amb un ritual, una durada i una concepció de l’espai diferents. Amb
aforaments reduïts, on tot es
veu de molt a prop i on tot
es viu molt intensament; on
hi caben i es barregen tots els
llenguatges per fer-nos viatjar a paisatges desconeguts.
El Més Petit de Tots també
vol ser un espai on es puguin
acompanyar els infants, de la
mà de les arts escèniques, a
desenvolupar l’esperit crític
i el sentit comú, en un àmbit
de llibertat de pensament, per
poder formar part d’una societat cada cop més generosa i
solidària.
Horaris i venda d’entrades
Les representacions de ...I les
idees volen es faran el dissabte 28 de novembre a les 12 h
i a les 17.30 h i, KL’AA, la teva
cançó el diumenge 28 de novembre, a les 12 h i a les 17:30
h. Les entrades, a 8€ (adults)
i 6€ (nens) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla del
Teatre de l’Aurora (a la plaça
de Cal Font) una hora abans
de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.
La celebració del festival a
Igualada compta, per setè any
consecutiu, amb el suport del
centre dental juvenil i familiar
Boca a boca, d’Igualada.
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Bars, hostals i restaurants històrics i mítics
un clàssic establiment de tapes
i vins, amb tines en comptes
de taules. Al primer pis hi ha el
restaurant de cuina andalusa i
mossàrab.

CULTURA / RAMON ROBERT

L

a covid-19 és expansiva
i no dona treva. Amb el
propòsit d’aturar els contagis, les autoritats polítiques
i sanitàries de Madrid i Barcelona han decretat algunes ben
intencionades lleis i normes,
però que no sempre són ben
explicades ni prou conseqüents.
El difícil equilibri existent entre
la prevenció sanitària i la dificultosa subsistència econòmica del sector de l’hostaleria ha
esdevingut paradigmàtic amb
l’obligat tancament temporal de
bars, hostals i restaurants. Com
a gest solidari amb aquests establiments perjudicats, fem memòria d’algunes mítiques i històriques cafeteries i restaurants
d’arreu el món:
The Green Door Tavern Inn
Un local icònic de la ciutat
nord-americana de Chicago.
El va obrir a l’any 1921, però
l’edifici data de 1872. Durant
el període de la prohibició de
la Llei Seca, una porta oculta
donava pas al bar clandestí en
el que es bevia alcohol. Entre
la seva clientela destaquen els
noms dels gàngsters Al Capone
i Busby Moran.
Leopold Café
Leopold és un restaurant de
cuina internacional que es troba a Mumbai, Índia. El seu
menú integra més de 200 plats
de tot el món. Fou inaugurat a
l’any 1871, i encara avui en dia
és un dels més populars de tot
Àsia.
Sean’s Bar
Segons el Llibre Guinness dels
Rècords, aquest és el pub més
antic d’Irlanda. I els nadius afirmen que és el més antic de tot
el món, però això ha generat
algunes controvèrsies. Es troba

Gordon Wine Bar
Aquest bar de vins i menjars es
troba a Londres, Anglaterra. Va
iniciar la seva activitat a l’any
1890 i forma part d’un immoble
en el que hi va viure l’escriptor
Rudyard Kipling. Es diu que de
vegades Kipling escrivia en un
dels salons de l’establiment.
Els Quatre Gats a Barcelona

a la localitat d’Athlone i ofereix
una magnífica carta de vins i
destil·lats.
Café Iruña
Imponent, enorme cafè de
Pamplona, dels més antics d’Espanya. Es troba a la plaça Castillo i deu bona part de la seva
fama a l’escriptor nord-americà
Ernest Hemingway, que hi prenia notes alhora que es bevia un
conyac.
Pizzeria Port’alba
A la ciutat de Nàpols trobem la
que diuen que és la pizzeria més
antiga del món. A l’any 1738,
venedors ambulants oferien
talls de pizza als vianants i als
obrers, però pocs anys després
s’obrí un restaurant amb taules i cambrers, encara avui en
actiu. Els forns de cocció estan
revestits amb pedra de lava del
Vesuvi.
Herberg Vlissinghe
Aquest històric hostal de Bruixes, Bèlgica, és recordat per ser,
al segle XIX, punt de trobada de
renomenats pintors, escultors i
artistes belgues, cas d’Edmond
Van Hove o René Buyck. Bones cerveses i excel·lent sopa de

McSorley’s a Nova York

ceba. Un lloc que ens transporta
a una altre època.
Bar Marsella
Inaugurat al 1820, el Bar Marsella (barri del Raval) és el bar
més antic de Barcelona. Especialitzat en absentes, és conegut
per la seva estètica bohèmia.
Amb els anys ha tingut clientela de tota mena, cas d’Ernest
Hemingway, Picasso o Federico
Fellini. Assetjat pels especuladors immobiliaris, sortosament
ha aconseguit sobreviure fins
avui en dia.
McSorley’s
El bar McSorsey Old Ale House és un dels més antics (1854)
de la ciutat de Nova York. Era
especialment conegut per les
seves normes estrictes, sent la
primera de totes el no permetre
l’accés a cap persona del sexe femení. Però aquesta prohibició
fou anul·lada el dia 10 d’agost de
1970.
El Rinconcillo
Pel que expliquen a Sevilla, El
Rinconcillo va obrir les seves
portes a l’any 1670, al carrer
Gerona. Abans de ser botiga de
begudes, fou un convent. Ara és

Zum Franziskaner
Localitzem aquesta bodega de
cervesa al casc antic d’Estocolm, Suècia. Va ser oberta a
l’any 1421 per frares alemanys,
bons coneixedors dels secrets
de la cervesa. Molt freqüentada
per turistes, es pot triar entre un
menú de gastronomia sueca o
un altre de plats germànics.
The Horse
Inaugurada a l’any 1775, trobem la taverna The Horse You
Came In On Saloon a la ciutat
de Baltimore, Estats Units. Era
freqüentada pel poeta i escriptor Edgar Allan Poe en els seus
darrers anys de vida
Els Quatre Gats
Històric establiment hostaler
(cerveseria, restaurant, cabaret) inaugurat a Barcelona el
1897. En el període en què va
estar obert, fins el 1903, es va
ser un dels llocs de referència
del modernisme català. Entre
la seva habitual clientela, Santiago Rusiñol, Isaac Albéniz,
Pablo Picasso i Ramon Cases,
Va ser novament obert als anys
70. Woody Allen hi va rodar
el 2007 algunes seqüències de
Vicky Cristina Barcelona.
Ye Olde Trip to Jerusalem
Era habitual que els cavallers

Sean’s Bar a Athlone, Irlanda

Ye Olde Trip to Jerusalem, a
Nottiingham

croats que es dirigien cap a Terra Santa fessin parada a la taverna més famosa de Nottingham,
Anglaterra. Fins i tot el rei Ricard Cor de Lleó s’hi va aturar
més d’una vegada. Els joglars i
trobadors es referiren a l’embruixament del lloc, que ja servia begudes a l’any 1189.
Gran Cafe Gijón
Situat al principi del Paseo de la
Castellana, va obrir a l’any 1888.
Fou punt de trobada d’escriptors, artistes i filòsofs de renom
con Valle Inclán, Pío Baroja,
Pérez Galdós o el doctor Ramón y Cajal. L’edifici és senyorial i magnífic.
A Brindisi
Aquest hostal de vins, menjars
i allotjaments es va obrir a Ferrara, Itàlia, a l’any 1435, i encara avui en dia segueix en actiu.
Un dels clients més distingits de
l’establiment va ser Copèrnic, el
primer astrònom que va teoritzar sobre el sol com a centre de
l’univers.
Brauhaus Sion
Una de les cerveseries més
antigues (any 1318) i populars
d’Alemanya, coneguda per la
especialitat Kölsch. A causa dels
bombardejos de la II Guerra
Mundial, el edifici va ser completament derruït a l’any 1942,
però seria reconstruït 9 anys
després. La trobareu a la ciutat
de Colònia.
Rick’s American Café
Aquest cafè americà regentat al
Marroc per Humprey Bogart
no existeix ni ha existit mai. Només existeix com a decorat de
Hollywood per a la inoblidable
pel·lícula Casablanca (1942).
Però forma part d’un univers
mític, cultural i cinematogràfic en el que també trobem al
pianista Sam i a la bella Ingrid
Bergman.
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Arrenca el Zoom Festival amb la preestrena del
documental “100x100 Tito” de Barça Studios
AUDIOVISUALS / LA VEU

E

l Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de
Catalunya va donar el tret de
sortida dimarts vespre a la
seva edició més virtual. Tot i
que l’acte inaugural, on es va
estrenar en exclusiva el documental 100x100 Tito de Barça
Studios, es va celebrar en format presencial, el festival fa
una setmana de projeccions,
estrenes i presentacions que
tindran lloc al Zoom Live, la
plataforma d’streaming dins
la web del festival https://
www.zoomfestival.org/, on
fins diumenge dia 29 de novembre, s’hi poden veure una
cinquantena de produccions
audiovisuals d’arreu del món.
La inauguració del festival
Zoom va tenir al Cinema
Ateneu d’Igualada on, seguint amb les mesures de
prevenció per evitar el contagi de la covid-19, es va projectar el documental sobre
l’entrenador blaugrana Tito
Vilanova en una sala amb
l’aforament limitat. L’acte
inaugural va comptar amb la
presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i les
directores i realitzadores del
documental, Cristina Collado i Marta Busquets. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells,
també va ser present en un
dels únics actes presencials
del festival de continguts audiovisuals. En declaracions
prèvies a la projecció, la co-

directora del Zoom Festival,
Anna Cervera, celebrava que,
finalment, s’hagi pogut dur a
terme aquesta inauguració en
format presencial. Cervera
apuntava que “comencen cinc
dies d’emissió de continguts
online, que animem a tothom
a seguir des de les seves cases,
on a més de les projeccions
podran interaccionar amb els
participants”. Per la seva banda, el cordirector del Zoom,
Jordi Comellas, va voler destacar que “tot i la pandèmia
i el canvi de format, les inscripcions han estat un èxit i
les productores i televisions
s’hi ha apuntat”, afegint que
“esperem que la resposta de
la gent també sigui positiva”.
Finalment, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va voler remarcar que el canvi de
format del Zoom és, també,
una oportunitat per “innovar
i afrontar nous reptes” i tot
agraint a l’organització el fet
de seguir-lo tirant endavant

tot i la situació.
Amb l’estrena del documental 100x100 Tito arrencava la
18a edició del Zoom Festival, una edició amb 45 produccions seleccionades a la
Secció Oficial que opten als
Premis Zoom. Com no podia
ser d’altra manera, la pandèmia de la covid-19 és el teló
de fons de diverses creacions;
la sèrie La Treintena (2020),
el film neerlandès Lockdown
(2020), el programa d’IB3
Nou normals (2020), el documental italià Senza respiro
(2020) o el programa de TV3
30 minuts: Dins del coronavirus (2020), en són només alguns exemples. Hi participen,
també, algunes de les produccions del país més aclamades
pel públic com el programa
del canal #0 de Movistar+
Late Motiv (2016), dirigit per
Andreu Buenafuente; NBA al
día (2019) del canal #Vamos;
el programa d’actualitat Planta Baixa (2019), dirigit per

Ricard Ustrell; el programa
de cuina Manduka (2019)
del canal Súper3; o realities
i talents del moment, com
Entre ovejas (2020) i Maestros de la costura (2020)
que emeten RTVE. Aquestes
produccions més conegudes
del país conviuen amb programes, documentals, sèries
i pel·lícules que arriben de
països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia,
Andorra, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú.
Al llarg de la setmana, a través de les xarxes socials i la
web del festival https://www.
zoomfestival.org/, es podrà
consultar la programació del
Zoom Festival, amb projeccions en directe a l’espai Zoom
Live, i també, amb un repositori de programes, series i
pel·lícules que participen a la
Secció Oficial que es podran

veure de manera permanent
durant els dies del festival.
Els premis de la 18a edició
del Zoom Festival es lliuraran en la gala de cloenda que
se celebrarà en format virtual demà dissabte a les 20h i
que es podrà seguir en directe a través de la plataforma
ZoomLive, dins la web del
festival, i des de l’Instagram
del Zoom Festival. Una gala
d’entrega de premis conduïda per Candela Figueras
que enguany es proposa ser,
també, un espai per mostrar
innovacions tecnològiques
de primer nivell. La gala es
podrà veure en diferit per
La Xarxa de Televisions Locals i Televisió de Catalunya.
Diumenge a la tarda el Teatre
Municipal l’Ateneu acollirà
la projecció en directe de la
proposta guanyadora de la
Secció Oficial d’aquest any.

Projecció inaugural del Zoom Festival / MARC VILA

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Premi d’honor

J

oan Armengol Costa és el periodista més guardonat de la localitat. És
home de ràdio, premsa i televisió.
Ha realitzat més de 50.000 entrevistes.
Diàlegs arriscats els va fer a Igualada.
L’any 1959, al “Circo Mexicain” a dins
de la gàbia de lleons de Luigi Gerardi el
qual, dos anys després, a Copenaguen,
fou atacat per una de les seves feres.
El 1960, al “Circo Español”, entrevistà
a Pinito del Oro, dalt del trapezi. Tenia
molta amistat amb Charlie Rivel, el famós pallasso, que va ser testimoni del
seu casament.
Dues anècdotes. Un dia anà a rebre a
Munuel Fangio. Anaven amb taxi, i el

Joan tenia por d’arribar tard i demanà
al xofer que anés més de presa. Aquest
va contestar-li: “Es pensa que soc el
Fangio” i l’Armengol li diu: “No, no és
vostè, ja que el Fangio és el passatger
que porta al darrera...
El Joan entrevistà a George Sanders, i
a les poques hores aquell famós actor
va suïcidar-se, a l’hotel de Castelldefels.
Joan Armengol que volia ser el primer
en entrevistar personatges, ara fou l’ultim...
Foto: Els “The Beatles”, el 3 de juliol de
1965, arribant al Prat (Barcelona). Armengol el primer periodista que entrevistar-los, a peu d’avió.
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El cantant igualadí Roger Argemí, al Disc de la
Marató amb la cançó “Mots”

“La vaga de la Canadenca”, propera
sessió a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU

CULTURA / LA VEU

D

esprés de ser protagonista i autor de la
cançó “De la mano”,
tema que vol donar visibilitat
a les malalties neuromusculars, Roger Argemí no atura la
seva frenètica activitat musical i confirma una de les notícies que més il·lusió pot fer-li a
un artista: participar al disc de
“La Marató”.
Argemí forma part enguany
d’aquest gran disc amb una
cançó titulada “Mots”. Ho fa
al costat de la vocalista Maria
Jacobs cantant el tema original “Words”, un èxit a Europa el 1982. L’interpretava un
francès d’origen tunisià, amb
el pseudònim artístic d’F. R.
David, fins aleshores guitarrista de Vangelis. “Mots” expressa el valor de les paraules
en un moment com el de la
pandèmia i la voluntat de dir
“t’estimo” encara que sigui en
condicions difícils.
Aquesta cançó s’ha produït als
estudis Ten Productions de la

E

mà del prestigiós productor
Toni Ten.
El disc de La Marató 2020 conté 19 cançons i hi participen 30
artistes nacionals i internacionals. Es posarà a la venda en
format físic el diumenge 29 de
novembre, al preu de 10 euros,
amb els diaris d’àmbit català,
i a la botiga en línia de TV3.
Digitalment, es podrà reservar a través d’iTunes a partir
de l’11 de novembre. El disc es

podrà escoltar en streaming a
Apple fins al 31 de gener, i fins
al 31 de març es podrà escoltar
gratuïtament tot el fons musical d’Apple. El CD consolida
l’edició en suport ecològic i
reciclable.
Roger Argemí, una trajectòria
imparable
Roger Argemí te dos discos
publicats “Un nou sentit”
[Crea Music, 2016] i “Gravetat” [Crea Music, 2019] i

ha aparegut amb la seva cançó Ara te’n vas a la sèrie Les
de l’hoquei, emesa per TV3
i Netflix. A més, ha compost
Loco por sentir, la BSO oficial de la sèrie de GolTV La
empresa más loca del mundo.
Paral·lelament, el compositor i
productor ha fet les seves primeres incursions en el món
de la composició component
amb autors nacionals i internacionals.

l proper dilluns dia 30
de novembre tindrem
amb nosaltres a Marc
Macià Ferré, que ens parlarà
de “La vaga de la Canadenca”.
Aprofitant que el any 2019 es
va celebrar el centenari de la
vaga de la Canadenca, la conferència explora els orígens a
Camarasa de la mateixa vaga i
la seva expansió a tota Catalunya arran de l’acomiadament
d’obrers a Barcelona uns mesos més tard. La xerrada explica el desenvolupament de
la vaga fins a l’aprovació de la
jornada de 8 hores i la vaga general de 1919 que suposaren el
final del cicle de lluita social i
l’inici del pistolerisme.

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

Memòria Fotogràfica, curosament recuperada, de la ciutat d’Igualada, i més..., abans de la fundació de l’Agrupació Fotogràfica; entitat que aquest octubre del 2020 ha celebrat els seus 90 anys.
ANYS 1900 - 1910
SECCIÓ DE L’ILLA DE CASES I EDIFICIS QUE OCUPAVEN BONA PART DEL RECINTE ACTUAL LOCALITZAT DAVANT L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT; TEMPS
ABANS DEL SEU ENDERROC I CORRESPONENT A
LA HISTÒRICAMENT ANOMENADA “PLAÇA DEL
BLAT.
Recordeu que l’enderroc total de l’Illa de cases que hi havia
a la zona centre de l’actual plaça de l’Ajuntament, a partir
de l’any 1910, va unificar en una sola plaça aquest nucli
urbà, que havia estat dividit entre la Plaça del Blat i la Plaça Nova!
També, fixeu-vos en aquesta terrassa frontal als balcons
de l’Ajuntament i les botigues a peu pla de la plaça; en una
fotografia d’autoria desconeguda, de primers del segle XX.
Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec de Carmel·la Planell Lluís, responsable de Documentació de l’AFI.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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“Sólheimasandur”, un projecte
fotogràfic de Cesc Sales
FOTOGRAFIA / LA VEU

Q

uatre mesos abans
que el món sencer
s’hagués de tancar a
casa per intentar sobreviure a
una pandèmia global, el fotògraf igualadí Cesc Sales havia
viatjat a Islàndia per fer una
sèrie de fotos que pretenien
parlar-nos justament de l’instint de supervivència que tots
portem dintre i que ens empeny a tirar endavant malgrat
que l’entorn sigui hostil i la
idea de rendir-nos sembli una
temptació possible.
A la platja islandesa de Sólheimasandur, enmig del nores més absolut, hi ha encara
les restes d’un avió militar
nord-americà que hi va fer
un aterratge d’emergència el
novembre del 1973, en plena
Guerra Freda.
L’aparell era un C-117D, destinat al transport, que va ser
víctima dels canvis de temps
sobtats que sol haver-hi a Islàndia. Els set tripulants de
la nau van sobreviure, i l’avió
s’ha convertit ell mateix en
un supervivent: n’han desaparegut el motor, part de les
ales i la cua, però el fusellatge
es manté al mateix lloc on va
caure.

L
ben bé això”, explica en Cesc.
“De fet, arribar fins al lloc on
és l’avió ja és una odissea en
si, amb una climatologia molt
adversa i les circumstàncies
van fer que les fotografies que
tenia pensades siguin unes altres”. Aquest projecte s’havia
de convertir en una exposició
o bé un passi de fotografies,
però les circumstàncies han
fet que sigui una edició en paper amb textos de la periodista Eva Piquer, que també era
en el viatge i va viure l’aventura de primera mà.
El llibret no està a la venda
però si algú hi està interessat
pot contactar amb Cesc Sales
a través de les xarxes socials,
on és molt actiu.

Lliurats els premis del Concurs
infantil de dibuix dels Tres Tombs
DIBUIX / LA VEU

A

quest dissabte 21 de
novembre es va celebrar finalment l’entrega de premis del 15è Concurs de dibuix infantil “Surt
a veure els Tres Tombs 2020”,
ja que la situació provocada
per la Covid-19 va fer que
s’ajornés en el seu moment
i que l’exposició de totes les
obres participants, fos en
format virtual. El concurs de
dibuix, que s’organitza des de
l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada, té l’objectiu de fer
arribar als nens i nenes de les
escoles igualadines una de les
festes rellevants de la ciutat.
Els guanyaodrs/es recordem
que van ser els següents: Lola
Cuadras Armengol (Ramon
Castelltort); Arel Pérez Valls
(Emili Vallès); Abril Salminci Cruz (Escolàpies); Ángeles
Alonso (Institució Igualada);

La Sala Municipal acull una
selecció de les fotos presentades
al Premi Procopi Llucià
EXPOSICIONS / LA VEU

Avui en dia és una atracció turística: els curiosos hi arriben
a peu des de la carretera (hi
ha més de tres quilòmetres) o
amb un autobús que t’hi porta i et garanteix que no giraràs
cua a mig camí.
Ens Cesc explica que el projecte va sorgir en un primer
viatge que va fer a Islàndia durant l’hivern, un viatge molt
dur i “en que vaig tenir coneixement de la història d’aquest
avió. Vaig pensar que seria un
tema interessant per fer un
projecte fotogràfic i hi vam
tornar un mes de novembre
amb aquesta intenció. Vam
tenir un temps horrorós però
vam decidir tirar endavant
i les fotografies reflecteixen

Albert Marcet (Institució
Igualada); Joel Costa Rubió
(Garcia Fossas); Nerea Palacios Martínez (Gabriel Castellà); Natalia Pérez Muñoz
(Acadèmia Igualada); Dani
Silwinski Fil (Acadèmia
Igualada); Lluc Fernández
Pelfort (Garcia Fossas) i Júlia
Navarro Sans (Jesús Maria).
De la mà de l’actual pubilla,
de la banderera, del patroci-

nador i d’alguns membres
de la Junta de l’entitat, tots
ells van poder recollir el seu
merescut premi a la botiga
del patrocinador del concurs: The Crafters Workshop, situada a la Plaça de
la Creu, a qui li agraïm de
nou la seva col·laboració en
aquest acte, així com a tot
els nens i nenes de totes les
escoles participants.

45

a Sala Municipal d’Exposicions acull, des del
19 de novembre fins al
13 de desembre, una selecció dels treballs presentats en
el Premi de fotografia Procopi Llucià, que forma part
del cartell dels Premis Ciutat d’Igualada, lliurats aquest
diumenge passat. El guanyador de l’edició d’enguany és
Diego Pedra Benzal. La mostra és organitzada pel Departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament i l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada.
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A propòsit de l’obra de l’escultor igualadí Josep
Campeny. Tres fonts de l’Eixample barceloní

D

e mitjans de setembre fins a finals de gener
del 2021, el Museu de la Pell ens regala una
extraordinària exposició temporal de l’escultor igualadí Josep Campeny Santamaria (Igualada, 1858- Barcelona, 1922), una mostra d’escultures
i dibuixos de diferent significació temàtica reunides
sota el reclam de “Ritmes”, i emmarcades entre les
estètiques del realisme i del modernisme, o el que
és el mateix, un fabulós segell del pas del segle XIX
al XX. A propòsit d’aquesta mostra va tenir lloc una
pautada visita guiada i una lletrada ponència sobre
aquest autor i la seva obra -especialment la referida a
la ciutat de Igualada- a càrrec del catedràtic de Llengües clàssiques, Salvador Oliva March; amb puntuals
aportacions del seu assaig “Escultura moderna i mitologia clàssica: La nissaga dels Campeny”.
Atenent, en concret, a la figura de Josep Campeny
val a dir que aquest igualadí aviat va viure un trasllat
a Barcelona, una circumstància que no el va privar
de mantenir estrets vincles amb la seva ciutat natal.
Format a l’Escola de Belles Arts de la Llotja de Barcelona, va poder seguir estudiant a París gràcies al
mecenatge d’uns parents, la família Muntadas. En
qüestió de temps, amb un extens recorregut d’exposicions la seva obra es va veure repartida per diferents geografies, alhora que no va trigar a ser mereixedora de notables premis, d’entre els quals una

medalla de l’Exposició Universal de Barcelona de
l’any 1888. Posteriorment, a l’any 1911, va guanyar
un concurs per a esculpir tres fonts a l’Eixample de
Barcelona; unes obres a les quals cal parar-hi atenció
ja que permeten reconèixer i encara posar més en
valor part d’uns treballs que van més enllà de l’àmbit contemplat en aquesta exposició. De més en més,
la seva reeixida obra anava guanyant punts per a la
posteritat fins que la seva incansable producció no es
va veure interrompuda definitivament com a conseqüència d’una malaltia pulmonar.
Així, una expressa voluntat de descobrir altres peces
extraordinàries de Campeny; aquestes tres fonts de
Barcelona són una aproximació, independentment
de la curiositat artística de cadascú, a un dels seus
més famosos i populars conjunts escultòrics: unes
encisadores escultures de marcat segell costumista
que es podria dir que ens retornen a uns molt amables escenaris de la nostra infància i que, per cert,
un gran nombre de barcelonins ni tan sols coneixen.
Realitzades en bronze i pedra de l’antiga pedrera de
Montjuïc, es tracta d’unes escultures de tres nois modelats amb els mateixos materials i llaurats amb detalls propis del modernisme; alguns desdibuixats pel
pas de el temps. Uns petits monuments que fan de
Barcelona un interessant i especial aparador a l’aire
lliure de tresors esculpits que apunten a ser un sen-

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

sible elogi a la simbiosi d’aigua i art, l’aigua font de
vida necessària i la font com a element útil i decoratiu d’unes -aleshores- fredes vies urbanes. És a dir, als
nostres dies, aquestes petites obres s’han convertit en
un precís relat realista de la vida d’abans; on -si es vol
a nivell anecdòtic- en els tres casos es va concedir el
major protagonisme a aquests nens.
La font del Trinxa (o perdulari) és una obra localitzada a la confluència del carrer de Pelai amb la Ronda de la Universitat. En ella un adolescent somrient,
de vestidura humil i descalç, està assegut sobre la
font sostenint l’aixeta amb la divertida predisposició
a esquitxar amb l’aigua aquí s’hi acosti.
La font del Nen del Càntir està situada a la Plaça
d’Urquinaona. En ella la figura del nen està dempeus, i bufa per l’obertura d’un càntir com si volgués
desembussar el sortidor, tot simulant la dura rutina
d’anar a buscar aigua a la font amb dos pesats càntirs.
D’altra banda, a la font de pedra hi ha dos brocs independents de la mateixa escultura.
La font de la Granota, situada a la Diagonal amb
Còrcega, davant del Palau Robert, presenta el noi
amb el tors nu i un barret de palla; en una posició
recolzada -com si fos la riba d’un riu- i amb les dues
mans subjectar una granota que, amb la boca oberta
a través del broc permet el salt d’aigua sobre una espècie de pica de pedra.
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AGENDA
DIVENDRES 27

ZOOM FESTIVAL
Igualada
Premi Òmnium Confitats en curt: “Confinats amb una nena de 4 anys” De Pol Mallafré.
Diumenge a les 18.10h al Teatre Municipal l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Tous i les seves
masies” a càrrec de la seva autoria, Elisa
Vidal.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada
MUSICALBRUC
El Bruc
Conferència a càrrec del doctor en Filosofia i Lletres i historiador de la literatura
RAMON PINYOL sobre Palmira Jaquetti,
Josep Carner, Joan Perucho i Alexandre de
Riquer. Autors de qui aquest 2020 s’havia
de celebrar actes commemoratius i han
quedat escapçats d’una banda o altra.
Divendres a les 8 del vespre a Can Casas
MUSICA
Capellades
Concert d’Anna Andreu “Els mals costums”. Es tracta el debut en solitari d’Anna
Andreu, que compta amb la col·laboració
de la violinista Marina Arrufat, qui en
aquesta ocasió toca la bateria, el teclat i fa
els cors. Inclòs dins els actes del 25N
Divendres a les 8 del vespre als Teatre la
Lliga

DISSABTE 28
TEATRE/ EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada
Presentació de l’obra “...I les idees volen”
de la companyia Animal Religion. A través del gest, el so, la mirada o el tacte es
convida el públic a participar en aquest
viatge ple d’acrobàcia, humor, joc, llum i
música. Recomanat de 2 a 5 anys
Dissabte a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 de
la tarda al Teatre de l’Aurora

ZOOM FESTIVAL
Igualada
REZOOM: Projecció de la pel·lícula guanyadora de ficció del Zoom Festival.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu

ZOOM FESTIVAL
Igualada
Gala de cloenda i lliurament de Premis de
l’edició del Zoom Festival d’aquest any.
Dissabte a les 8 del vespre Online per ZoomLive
CONCURS DE TEATRE
Piera
La companyia de teatre Quatre x quatre,
de Granollers, ens oferirà l’obra “La guerra
de Troia no es farà.”
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Foment
CONTACONTES
Igualada/Òdena
“Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila”, a càrrec de Mònica Torra.
Dissabte a les 12 del migdia a les biblioteques municipals.
XERRADA
El Bruc
“Residu zero”. Xerrada amb Esther Peñárrubia. Higiene personal, neteja de la llar i
cosmètica. Pautes i productes alternatius
a granel per començar a reduir residus en

aquests àmbits.
Dissabte a les 12 del migdia a la sala de
plens
MUSICALBRUC
El Bruc
Dream Big Band porta “Per somiar”. El
guitarrista, compositor i arranjador Vicens
Martin ha musicat 11 dels 18 poemes del
poemari de Josep Carner “Els fruits saborosos”
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal

DIUMENGE 29
TEATRE / EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada
Presentació de “Kl’aa, la teva cançó.” d’Inspira Teatre. Un viatge musical per la descoberta del món. És una experiència visual i
sonora que reivindica la veu com a fonament de la presència humana, com a vehicle d’identitat. Recomanat de 0 a 5 anys.
Diumenge a les 12 del migdia i a 2/4 de 6
de la tarda al Teatre de l’Aurora

MUSICA
Capellades
Concert de Núria Graham que presenta
“Marjorie”, el seu tercer llarga durada, en
què torna a vestir el seu folk-pop d´autor
amb passatges de poesia quotidiana i pinzellades suaus de psicodèlia. Inclòs dins
els actes del 25N
Diumenge a la 1 del migdia Teatre la Lliga
MUSICA
Capellades
El primer concert del 5è. Festival d’Orgue
de Capellades - Memorial Josep Xaubetserà amb els Barcelona Gòspel Messengers, acompanyats a l’Orgue per Ramón
Escalé, qui també en porta la direcció.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de
Santa Maria

DILLUNS 30
CONFERÈNCIA
Igualada
Marc Macià – “La vaga de La Canadenca”..
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Canal Taronja Anoia

EXPOSICIONS
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 decidireu sobre la meva vida; seré jo qui ho
faci”. Amy Shumer.
Del 21 de novembre al 16 de gener
a Artèria.

PREMI CATALUNYA
D’ECODISSENY 2019

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

DEPORTADA

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

PREMI CIUTAT D’IGUA- UN TRIMESTRE CONFIRITMES. JOSEP CAMLADA PROCOPI LLUCIÀ NATS
PENY I SANTAMARIA
Aquesta exposició és una mostra de
L’exposició vol posar en valor l’obra 2020
les activitats fetes pels alumnes d’esd’aquest escultor d’arrels igualadines, amb una important carrera
escultòrica a nivell nacional i internacional.
Fins al mes de febrer de 2021 al Museu de la Pell d’Igualada

Es mostrarà una selecció dels treballs
presentats al premi de creació artística Procopi Llucià, de fotografia.

Del 19 de novembre al 13 de desembre
a la Sala Municipal d’Exposicions

coles i instituts d’Igualada durant el
trimestre confinat.
Fins el 4 de desembre al Museu de la
Pell d’Igualada

ALEXANDRE DE RIQUER

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

PAISATGES D’INSTANTS

de Massimo Latte
Una obra que ens introdueix a l’acte
de pintar, la pulsió, la repetició del
gest.
També de l’esquinçat, la reunió i l’atzar. El silenci.
Fins el desembre al Museu Molí Paperer de Capellades
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Passa per ser normal, lògic, però jo ho veig més com... agafable / 2.
Prové de l’est. Element que cada dia es presenta en més estats / 3. Migdia de divendres. Hàbil a l’hora d’alterar les dretes. Tabac amb mig desodorant incorporat / 4. Gent que recula.
D’una torre n’ha sortit l’artigaire. A mitjanit / 5. Entre Gramenet i Farners la van fer santa.
Enfila camí dels altars / 6. Anima de xava. Com que està col·legiat, els de l’Opus de seguida
l’envien al súper / 7. Afligit, dolgut, apesarat. Dotació per estudiar com es remena ceba / 8.
Al cor de les bòsnies. En qüestions d’aigua són generoses / 9. Aportar llum a la neteja de la
vaixella. VIP sense importància / 10. Clous d’una manera que sona un petó. Entre l’isògon
i l’isòpic / 11. Cap de rata. Aviso, amb grans escarafalls, que no molarà. El present per definició / 12. Un cop d’en Torrent. Pèssimament considerat, aparentment mirat / 13. Prolongació del cable perquè la gralla soni per l’altra banda. Fabulós cavall alat dalt d’un camió.
VERTICALS: 1. Herba ideal per alimentar un centpeus. Roca en forma de balena blanca
i negra / 2. Dins del cove. Oracions que no entren pas per la sang. Abracen l’Oriol / 3.
Exemple de presó urbana. Si en vols veure un vés al siscallar / 4. Tan profunda que fins
la més atea no para de resar. Si no es tracta de sentiment, llavors és d’un altre / 5. De les
arpes als ripis. Protecció per a Montblanc o la Selva del Camp. Marxa de Bellver / 6. I entra
a Empúries. Tot aquest muntatge del teatre. Remuga sense vocalitzar / 7. Sant patró dels
piròmans. Maregis maregis amb vestit blanc i floret / 8. Els anglesos el troben suau, aquest
jersei. So que en ascens resulta explosivament oclusiu / 9. Al punt de mira. Fabrico, realitzo, produeixo. Es presenta com la baixa / 10. Infructíferes com les borregues de Porrera.
D’aquí a mig any, si fa no fa / 11. Mal pèl. Indica reciprocitat amb el segon del president
en la conversa / 12. No s’ho mereixia, però apareixia també en la conversa. Així estan els
tomàquets de ben plantats.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt
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“Trolls 2. Gira mundial”. Música, animació
i entreteniment pur

T

ornen els trolls, aquests éssers
encantadors amb pentinats
punxeguts de colors, que canten, ballen i s’ho passen d’allò més
bé. En aquesta ocasió, Poppy, la líder
dels trolls, descobrirà al costat dels
seus amics Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Xenilla, que hi
ha molts altres tipus de música a part
del pop. En aquesta nova aventura coneixeran trolls com Chaz, un troll que
estima el jazz, a Hickory, un troll que
adora la música country, a Trollzart,
el troll de la música clàssica, a més de
Essence, la Reina de l’Funk, o Trollex,
el Rei del Techno. És clar que tot es
complicarà quan Barb, la Reina dels
trolls rockers, decideixi destruir tota
la música que no és el rock. Per aturar-la, i que els trolls puguin ser com
vulguin sense que les diferències importin, Poppy haurà d’enfrontar-se a
Barb perquè no destrueixi el seu co-
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Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
TROLLS 2. GIRA MUNDIAL
Ds: 17:30
Dg: 17:00
Dc: 19:00
SENTIMENTAL
Dv: 20:00
Ds: 20:00
Dg: 19:30

lorit i variat món. Perquè la seva comesa és protegir-los passi el que passi.

Pel·lícula d’animació que és la seqüela
del film musical Trolls (2016)

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

“Sentimental”, relacions de parella

S

entimental parla de les relacions
sentimentals quotidianes de
dues parelles que viuen al mateix bloc de pisos. La cordialitat entre les dues llars es veu interrompuda
quan la parella del de 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 ... amb
l’objectiu de mostrar que a la vida en
parella, tant els homes com les dones, han de lluitar constantment.

ÒPERA: IL PURITANI, de Vizenzo Bellini
Ds: 17:30
LA PROFESORA DE PIANO
(CAT)
Dg: 17:30
MUJERCITAS
Dg: 19:05

Yelmo Cines 3D
Abrera

“Mujercitas”, recuperar un clàssic

M

seva Tia March (Meryl Streep), travaran amistat amb el veí de al costat,
un jove anomenat Laurie (Timothée
Chalamet), a més de amb Friedrich
Bhaer (Louis Garrel), un professor
d’origen alemany que animarà a Jo a
convertir-se en escriptora. Aquesta
nova adaptació de el clàssic de Louisa May Alcott Mujercitas (1868) està
escrita i dirigida per l’actriu i realitzadora Greta Gerwig, responsable de la
pel·lícula Lady Bird (2017).

assachusetts, mitjan segle
XIX, després de la Guerra
Civil a Estats Units. Decidides a viure la vida segons les seves
pròpies normes, les germanes March,
Meg (Emma Watson), Beth (Eliza
Scanlen), Jo (Saoirse Ronan) i Amy
(Florence Pugh), s’hauran d’enfrontar a el repte d’arribar a l’edat adulta.
Les quatre germanes, guiades per la
seva mare la Senyora March (Laura
Dern) i avalades per la fortuna de la

REPRENEM LES SESSIONS A
PARTIR DEL 2 DE DESEMBRE

Gràcies per confiar en nosaltres

Centre
d’estètica

depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)
Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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1993 l’Anoia al s.XX

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

Tanca, després de 88 anys de servei, l’Escorxador
d’Igualada, i es restaura St. Jaume Sesoliveres
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

n vam parlar en
aquesta secció l’any de
la seva inauguració, i
també ho fem el dia del seu
tancament. És un dels edificis modernistes més bonics
d’Igualada,
l’Escorxador,
avui convertit en espai firal i
de convencions.
En els primers dies de setembre de 1993, va tancar les
seves portes adequant-se a
les noves normatives de salubritat pública. Calia fer-hi
una gran inversió si es volia
continuar dedicant a la seva
utilitat original, i no sortia a
compte.
Obra dels arquitectes Isidre
Gili i Pau Salvat, ocupa uns
13.000 m2 de superfície incloent els diferents patis, i
es va construir utilitzant la
pedra i el maó com materials
fonamentals. L’Ajuntament
va iniciar el projecte per a la
seva construcció el 1902, les
obres es van executar entre
els anys 1904 i 1906 i la seva
activitat es va mantenir fins
a finals de la dècada dels 70.

Es va construir, en el seu moment, fora de la ciutat en uns
plans anomenats “Foristeries
de Sant Agustí”, terrenys cedits pel Sr. Castells.
Quan es va tancar el 1993, va
passar uns anys d’ostracisme
fins que, el 2005, es va iniciar un pla per a la restauració,
que avui encara continua.
L’ermita més antiga
També el 1993 va iniciar-se
la restauració de l’ermita
de Sant Jaume Sesoliveres,
en un dels extrems del terme municipal d’Igualada.

Anuncis publicats a La Veu el 1993, un sobre el primer Seat Ibiza.

Aquest espai religiós és l’únic
de la ciutat que és Bé d’Interès Nacional, al costat de la
basílica de Santa Maria, i es
pot considerar un dels edificis més antics de la ciutat,
del segle XI i d’estil romànic.
Als anys noranta es trobava
en molt males condicions.
L’any 1975 va ser declarada
Bé Cultural d’Interès Nacional. Posteriorment, entre
1993 i 1995 la Diputació de
Barcelona portà a terme la
restauració de l’ermita que va
ser dirigida pel cap del servei
de patrimoni local, l’arquitecte Antoni González Moreno-Navarro. L’actuació es va
centrar a restablir les estructures que l’havien configurat
al llarg del temps.
Paral·lelament es van realitzar treballs per fer millor
l’espai públic i l’accessiblitat
a l’entorn de l’edifici.

L’església de Sant Jaume Sesoliveres va ser edificada per
disposició de Guillem Bernat
i la seva muller Ermengarda.
L’estructura de l’edifici és
romànica, amb successives
reconstruccions dels segles
XIV, XV i XVII.
La primera notícia conservada de l’ermita es remunta
a l’any 1059 quan els senyors
del castell d’Òdena fan donació a un monjo montserratí
la capella de Santa Maria,
Sant Jaume i Sant Andreu,
per donar un caràcter monàstic a l’edificació que havien erigit pocs anys abans.
L’any 1925 l’església va canviar de municipi amb l’annexió
de part del terme municipal
d’Òdena a Igualada fruit de
les gestions del general Pere
Vives Vich. El seu abandonament va ser total des del 1936,
en què deixà de tenir culte.
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Take away

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

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

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

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

--

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

Obert migdies
de dimecres a diumenge

Plats
per
emportar

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

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

GUIA DE RESTAURANTS

per encàrrec
de dijous a diumenge

938 03 18 64

· 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

Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

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

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

A partir de dijous
obrim per sopar
totes les nits de la setmana
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Mor a Mèxic l’escolapi igualadí
Salvador Riera Mimó

D

esprés de poc més
d’una setmana d’ingrés a la UCI de
l’Hospital General de Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic), la matinada d’aquest
dissabte dia 21 de novembre
ha mort l’escolapi Salvador
Riera Mimó. S’havia contagiat de la covid-19, amb els
altres membres de la comunitat, però tots ja han sortit
de la quarantena.
En Salvador era molt conegut i estimat. A Igualada, el
seu pare, matalasser i músic,
va morir quan ell era jovenet. La mare, vídua coratjosa, va arribar a ser presidenta de l’associació de vídues
de tot l’estat espanyol, i una
de les creadores de la residència d’avis Pare Vilaseca.
El seu únic germà, Marc, va
ser un pediatra molt conegut a la ciutat, mort fa pocs
anys.
Als altres llocs on va viure
i treballar (Tàrrega, Grano-

Novena a la Immaculada
Concepció
ESGLÉSIA / LA VEU

El dilluns dia 30 comença
aquest novenari a la Parròquia de la Sagrada Família,
que enguany serà predicat
pels Pares Caputxins, concretament el P. Francesc i el P.

llers, Barcelona) era un personatge popular, amb llargues
llistes d’amistats a les quals era
extremadament fidel. Fora de
Catalunya, ha viscut i treballat a Cuba, a Nicaragua i al
nord de Mèxic on no va tenir
inconvenient d’anar malgrat
l’edat i on ha mort mentre
feia de tutor o mestre dels
novicis que s’inicien a la

vida d’escolapis.
Educador proper, senzill i de
cor ardent, deixa un preciós testimoniatge de persona
disponible, plena de coratge i
amistat.
Des de La Fundació Educació
Solidària comenten que “sentim aquesta gran pèrdua. Gràcies, Salvador. Que Déu t’aculli en el seu Misteri”.

Salvador Riera i Mimó
Igualada, 1944 - Mexicali, 2020

L’escolapi igualadí ha mort a Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic), el 20
de novembre de 2020, als 76 anys d’edat.
La família agraeix les nombroses mostres d’estima i condol i anuncia
que pròximament, quan les mesures per la COVID19 ho permetin, se
celebrarà a Igualada una eucaristia en memòria seva.
Igualada, novembre de 2020

En record de:

Jaume Cortasa i Baiget

Va morir cristianament el passat divendres 20 de novembre de 2020, a l'edat de 76 anys.

A.C.S
El seus afligits: esposa, Montserrat; fills: Albert, Mireia, Jaume i Roser; néts: Jana, Nil,
Albert, Irene i Arnau; germana Rosa; cunyats; nebots i família tota.
En assabentar als seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, us preguem una oració per
a l'etern descans de la seva ànima.
Alhora volem agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l'acte de comiat que tingué
lloc el diumenge dia 22 de novembre al Cementiri d'Albesa.

Joseph. Se celebrarà cada dia
a les 8 del vespre fins el dia
8 de desembre, amb rosari
(excepte el divendres i el cap
de setmana), eucaristia amb
homilia mariana i cant dels
goigs de la Puríssima i del seu
himne igualadí.

El gran protocol de
l’hora de la veritat

L

’any litúrgic arriba a la
seva fi. El temps que
inexorablement
va
passant és ple de sentit per
als cristians. Els misteris salvadors de la vida del Senyor
acompanyen el misteri del
nostre peregrinar en el temps.
La festa de Crist rei de tot el
món tanca el cicle anual de les
festes cristianes. Ja sabem que
el centre de l’any litúrgic és la
Pasqua, i ben unit a aquesta hi ha el diumenge, la pasqua setmanal dels cristians.
Diumenge rere diumenge, el
cicle setmanal ens porta la
riquesa de la celebració cristiana amb l’escolta de la Paraula i la presència de Jesús,
aliment de vida. Hem de ser
agraïts pel do de la celebració comunitària de la nostra
fe; encara més, si pot ser, en
aquest any en què, a causa de
la pandèmia que sofrim, hem
experimentat la necessitat del
trobament en els nostres temples parroquials. Que ningú
no ens robi la fam i la set de
la celebració cristiana!
La litúrgia i la vida són inseparables, en la fe cristiana.
La festa de Crist rei de tot el
món ens fa escoltar un fragment del capítol 25 de l’evangeli segons sant Mateu. Jesús
de Natzaret, el Fill de l’home,
apareix com a rei assegut en
el seu tron per judicar tots
els pobles. I el seu judici separa els uns dels altres. La
raó d’aquesta separació no és
cap altra que la misericòrdia.

El sant pare Francesc, en el
context de Gaudete et exsultate, un document sobre la
santedat, ens diu que aquest
fragment és el gran protocol
sobre el qual serem judicats:
Vosaltres, quan jo tenia fam,
em donàreu menjar, quan
tenia set, em donàreu beure, quan era foraster, em vau
acollir, quan em veiéreu despullat, em vau vestir, quan
estava malalt, em vau visitar,
quan era a la presó, vinguéreu a veure’m (25,35-36). La
santedat cristiana que brolla
de la contemplació de Crist es
verifica si hem estat capaços
de descobrir el seu rostre en
els qui pateixen, amb els quals
ell ha volgut identificar-se.
La litúrgia cristiana duu a la
vida; la vida ha de ser portada
a la litúrgia. L’amor misericordiós té un circuit que no
es pot interrompre: del cor de
Déu al cor dels nostres germans, passant pel nostre cor.
Aquest és el veritable amor.
Jesús és el testimoni de la veritat; aquesta és la seva reialesa. Ell és la veritat, en qui
trobem el rostre del Déu únic
i veritable. Jesús és la veritat,
també, amb qui descobrim en
tota persona humana, sense
cap frontera ni distinció, un
germà, estimat de Déu i, per
això mateix, amb una dignitat
infinita.
Romà Casanova,
bisbe de Vic
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Pessebre de la família josefina 2020 - Il·lusió Vilasecana
Jesús ve!! Arriba i ens porta esperança
que l’any passat es va exposar a La Pobla de Claramunt). En Carlos Cardozo
és l’artista creador de més de
200 peces realitzades en porexpan i materials reciclats,
que recreen diverses estampes que recorden el naixement de Jesús a Betlem. Ell
i el seu grup de col·laboradors han treballat per dur a
terme aquesta obra que respon a l’afany evangelitzador
dels missioners i de la qual
es podrà gaudir, en el marc
de las festes nadalenques, a
partir del proper 12 de desembre a les 7 de la tarda.

ESGLÉSIA / LA VEU

E

ls Missioners de Sant
Josep del Pare Vilaseca,
Congregació
fundada per l’igualadí Josep Maria Vilaseca en 1872
a Mèxic amb l’objectiu de
promocionar el culte a Sant
Josep i l’evangelització preferentment dels pobres i
indígenes i de l’educació de
la infantesa i la joventut, en
la projecció d’un any jubilar
per celebrar els deu anys de
la seva presència a Igualada,
han volgut promoure la unitat i l’esperit de la Família
Josefina a Catalunya, mitjançant la creació i exposició d’un pessebre de grans
dimensions, que aquest any,
han ubicat a la Quasi-Parròquia de Fàtima,(recordem

*Per tal d’evitar el risc de
contagi de la COVID19, el
local compta amb totes les
mesures de seguretat i prevenció aconsellades per les
autoritats.

En record de:

Ramon Castilla Martínez
Morí cristianament el passat dissabte dia 21 de novembre a l'edat de 88 anys.

A.C.S
Els teus estimats: esposa, Cèlia Vives Guarro; fills, Ramon i Maria Àngels, Josep i Marta,
Elisabet; nets, Eduard i Alba, Albert i Carla, Paula i Pedro, Diana i Oriol; germana i demés
familiars, volen agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l'acte de comiat que tingué
lloc el passat diumenge dia 22 de novembre a l'església de Santa Margarida de Montbui.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, novembre de 2020

Festa de Sant Andreu a
Maians
ESGLÉSIA / LA VEU

Diumenge, tot i que no hi
han els habituals actes de
la festa major, se celebrarà
l’Ofici a l’església parroquial

de Maians en honor al patró del poble, Sant Andreu
apòstol. Tindrà lloc a la 1
del migdia i serà presidit per
Mossèn Xavier Bisbal i Talló.

SANTORAL

Novembre/Desembre

En record de:

Ramon Castilla Martínez
Fundador de Fusteria Castilla S.L.

L’empresa conjuntament amb el seus treballadors expressen el més sentit condol.

27: CMare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu.
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia; Caterina Labouré.
29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.
30: Andreu; Justina.
1: Eloi; Edmon Campion i Robert Southwell.
2: Silvà; Bibiana; Elisa
3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies; Magina

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

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, novembre de 2020

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 27:

CASAS V.

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

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

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

ORTOPÈDIA CASES

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres
de 9h DISSABTE
a 14h i de 15h28:
a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

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

Rbla. Sant Isidre 11
P. Verdaguer,
82
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
29:
Tel 93 737 17 17

TORELLÓ

BAUSILI

EDUARD DARBRA
Psicòleg

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Psicòleg col. num 19.677

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

psicologa
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Soledat, 119

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

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

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 30:

SECANELL
Òdena, 84
DIMARTS 1:

MISERACHS
Rambla Nova, 1
DIMECRES 2:

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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

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

BAUSILI

• 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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Born, 23
DIJOUS 3:

CASAS V.
Soledat, 119

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Si hi veig bé, per què haig d’anar a l’òptica
a fer-me una revisió cada any?

55

Roser Valls Valls

Òptica-optometrista de Valls Òptics

Les revisions anuals de la vista són imprescindibles si volem mantenir una
bona salut i una bona eficàcia visual.
Cal començar de ben petits i la primera no hauria de ser més tard dels 3 anys,
encara que no sospitem de cap alteració ocular o no hàgim detectat cap dificultat relacionada amb el sistema visual.

L

a següent revisió serà als 5-6 anys, que és l’edat en què comença el procés
de la lectoescriptura i necessitem assegurar-nos que el sistema visual estigui preparat.

Els nens d’avui en dia, sigui per oci o pels estudis, cada vegada estan més estona
davant de pantalles. Això fa que el seu sistema visual treballi moltes hores en
una situació en la que no està còmode i pot comportar molèsties si no funciona
adequadament. Per tant, recomanem revisions visuals periòdiques durant tota
l’adolescència. Paral·lelament, ens sembla imprescindible fer-los conscients, a
cada visita i/o en xerrades escolars, de la importància que tenen els seus ulls i
que els han de cuidar des de petits perquè són i seran funcionals tota la vida si
es fan treballar bé.
Un cop arribem als 40-45 anys la importància de la revisió anual rau en els possibles canvis refractius derivats del que anomenarem l’inici de la presbícia o vista
cansada.
En una revisió completa, què valorem? I per què és tan important fer-la?
En una revisió completa valorem la refracció i l’agudesa visual. És a partir dels
40, aproximadament, quan tenim més canvis de graduació. El nostre sistema
d’enfocament en visió propera comença a fatigar-se, poden aparèixer símptomes
que insinuïn l’aparició de graduacions de lluny que ja teníem però no ens molestaven, etc.
En una revisió completa fem un control de la pressió intra-ocular (PIO) com
a mesura de prevenció del glaucoma, una greu malaltia que afecta al nervi òptic
i fa perdre camp visual gradualment i sense avisar. És a dir, es pot tenir la pressió
alta i no adonar-se’n fins que el mal ja està fet. Recordem que el glaucoma és la

IGUALADA
STA MARGARIDA DE MONTBUI
Passeig Verdaguer, 102
Crta. de Valls 14
Tel. 93 803 67 98
Tel. 93 804 29 04

principal causa de ceguesa que tenim al món occidental.
En una revisió completa valorem la cara anterior de l’ull observant estructures com la còrnia, la conjuntiva, la llàgrima, les parpelles, i fem un primer
cribratge inicial per derivar a l’oftalmòleg si veiem que és necessari.
En una revisió completa fem una fotografia del fons de l’ull, de la retina, per
detectar i prevenir la majoria de patologies que la poden afectar i que “avisen”
tard. Les retinografies permeten detectar alteracions tant visuals com sistèmiques de forma molt precoç. A través de la telemedicina, un oftalmòleg especialitzat en retina en fa un primer diagnòstic i recomana, si és necessària, la derivació
al seu oftalmòleg de confiança.
Veure-hi bé, no tenir molèsties visuals o ésser joves no són garanties d’uns ulls
sans. L’experiència ens ha ensenyat que les sorpreses desagradables poden ser
silencioses.
Escull una data concreta i fes-te la revisió cada any, de forma rutinària i completa. O no és el sentit de la vista el que et fa més por perdre? Recorda: només tenim
dos ulls i són per a tota la vida.

Espai patrocinat per:

Arià Paco Abenoza /

Doctorant en Filosofia i escriptor
Divendres, 27 de novembre de 2020

“El llibre és una novel·la psicològica on
la política hi és molt present”
Tinc 27 anys, soc odenenc i igualadí i he estudiat el grau de Filosofia a la Universitat de Barcelona i
el màster de Filosofia Analítica també a la UB. Ara estic fent el doctorat, amb la beca de la Caixa, a
la Universitat d’Arizona, als Estats Units, tot i que ara ho estic fent a distància. Aquests dies ha sortit
editat el meu primer llibre “Mentir a les mosques”.

L

a setmana passada va sortir editat el teu primer llibre, Mentir a les mosques, Premi de Novel·la Valldaura-Memorial Pere Calders. Estàs satisfet d’haver
rebut aquest premi?

Estic molt content. Realment em vaig posar a escriure per demostrar-me a mi mateix que podia fer-ho i amb la por de si el meu llibre podia estar prou bé per poder ser editable, i guanyar el premi
és un validació que fa que estigui molt content.
Quin tipus de relat es trobaran els lectors del llibre?
Doncs és una novel·la psicològica, que comença com si fos una novel·la policíaca: amb un cadàver, amb un misteri, però posteriorment trenca amb aquest esquema i en comptes de centrar-se en el
personatge extern que és el detectiu, que no té lligams i que el seu
únic objectiu és la veritat, el que jo he fet és apartar-me d’aquesta
part i centrar-me més en els dubtes, angoixes, anhels, que tenen els
personatges que estan en posicions polítiques complicades que els
porten a tenir incentius per mentir. És una novel·la on la política
hi és present, doncs el cadàver el troben un parell de dies abans
d’unes eleccions, amb el rerefons de l’expulsió d’immigrants de la
ciutat, tema sobre el qual ha fet campanya un dels partits.
El lliurament del Premi, que ja va ser resolt el passat maig, encara no s’ha pogut fer. Hi ha alguna previsió?
Estava previst fer-ho aquesta mes de novembre, però s’ha tornat
a aplaçar i ara mateix encara no tenim data. De tota manera, el
proper 15 de desembre faré una presentació a la Biblioteca Central d’Igualada. El llibre ja es pot trobar a les llibreries i també en
format electrònic.
Aquesta és la teva primera incursió en el món de la literatura?
Escrius habitualment?
Sempre havia volgut escriure, però ara feia força anys que no ho

feia. Potser escrivia més als 18 anys i fins als 26 no ho he tornat
a fer. Ara continuo escrivint i des que em van donar el premi i
em van treure aquest llibre de les mans, el cuquet ha tornat amb
força. M’he tornat a posar a escriure altres coses que segurament
acabaran en un altre llibre. També he escrit articles culturals a La
Llança i al Núvol que m’han servit una mica per sortir del món
acadèmic on estic situat.
Actualment estàs fent el doctorat a la Universitat d’Arizona. Per
què vas triar una universitat dels Estats Units?
Bàsicament perquè hi ha dos tipus de filosofia: la continental i
l’analítica. La continental és la que es fa més a Europa i l’analítica
és la que es fa més al món anglosaxó i aquesta darrera és la que
m’agrada a mi. I la Universitat d’Arizona, a nivell de filosofia analítica, té un nivell molt bo i hi treballa gent de qui jo havia llegit
llibres i articles i amb qui m’agradaria poder treballar. Vaig tenir
sort que m’acceptessin.
Has notat molta diferència entre el sistema universitari
nord-americà i el nostre?
Sí, és molt diferent en molts sentits. La situació resumida és que
aquí ets força invisible, hi ha massa gent i pocs recursos i això
desmotiva i desmoralitza bastant (de fet la carrera de Filosofia a la
UB té un abandonament del 50%). En canvi allà et cuiden molt,
està clar que hi ha molts més diners i recursos, la ràtio és molt més
baixa i tens la sensació que els professors estan per tu.
Aquests darrers dies amb les eleccions presidencials als Estats
Units, tothom ha parlat molt del sistema electoral americà.
Quan vius allà es deu veure tot d’una manera diferent, oi?
De fet això té molt a veure amb la novel·la, perquè hi tenen lloc
unes eleccions i que moltes vegades les eleccions van de persones
que ni tenen vot. Per exemple, durant el mandat de Trump, una de

les coses més fortes que ha passat és que volia treure el visat als estudiants estrangers i de sobte et converteixes en el tema central de
la política quan tu no tens poder, quan no ets ni ciutadà americà
i per tant no podràs votar en contra de Trump. Tot i que la bombolla universitària és un mn de demòcrates, en el departament de
Filosofia on estic jo sí que es fa anàlisi per entendre les motivacions de les persones per votar un o altre.
Per què vas decidir estudiar Filosofia?
No ho sé massa, en part perquè volia escriure. Malgrat que vaig
començar el Batxillerat pensant que acabaria estudiant alguna
cosa de ciències, em va agradar molt la manera com funcionaven
les classes de filosofia, perquè et fan raonar, pensar, parlar, qüestionar... i això va ser el que em va motivar estudiar Filosofia.
Des de fa un parell d’any la Filosofia ha deixat de ser matèria
obligatòria a la selectivitat per passar a ser optativa. Creus que
és un error?
És un error sobretot el fet que només s’ofereixi als estudiants d’Humanitats i crec que és un error la visió aïllada de cada assignatura
que tenim aquí. Les carreres universitàries haurien de ser molt
més multidisciplinars i no tan específiques.
		Cristina Roma Cendra @crisroma67

Al SOC ningú sap ni com, ni quan pagaran i és una epopeia poder entrar nous expedients. Els seus ordinadors, web i telèfons són d’una
altra galàxia. Els seus empleats no “gaudeixen” dels ERTO, ni perden la feina, ni treballen al 100% i reben el salari sencer. Però s’enfaden
i diuen que la culpa no és seva. Mentre, els autònoms i treballadors, que sí la deuen tenir, veuen com els seus expedients “evolucionen”
a ritme incert. Segurament perquè, com no hi ha diners i tothom en demana, s’enterboleixen els processos. Un propietari de restaurant,
molt cabrejat i sense ingressos des fa temps, ha demanat “l’ajut” que, amb sort, serà de mil euros (no sap quan els rebrà) després “d’estar
entretingut” moltes hores amb paperassa i tramitacions. Té cinc empleats en ERTO, que no han cobrat tot el que els tocava. Li diuen que
“per errors”. Ha signat una reducció del 50% del lloguer amb un propietari que vivia d’aquest ingrés. I segueix pagant tots els impostos i
els fixos de la llum, gas i l’aigua, encara que no es consumeixi. Administracions “ben peculiars” que sempre guanyen i, com a molt, “donen”
les engrunes del que abans han “recollit”.
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