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  a casa teva per
aquestes festes
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L’EDITORIAL

Tanmateix, bones festes!
S eran les festes de Nadal i Reis més es-

tranyes de les nostres vides, en un any 
per oblidar. El 2020 és a punt d’acabar, i 
amb ell marxen molts moments de dolor, 

i malauradament amb un protagonisme per a la 
Conca d’Òdena que no li desitjaríem ni al pitjor 
dels nostres enemics. Tampoc la pandèmia ens 
ha deixat en pau al llarg 
de tot l’any, amb dues 
onades gairebé conse-
cutives que han posat al 
límit als professionals 
sanitaris, i al punt de la 
fallida a molts negocis i 
a moltíssimes famílies. 
Posats a buscar-hi un 
bri d’optimisme, les 
primeres vacunes es 
començaran a adminis-
trar, també a l’Anoia, a 
partir de la setmana vinent. Creuem els dits i es-
perem que aquesta sigui, ara sí, la porta definitiva 
a l’esperança que tanqui tantes setmanes de ne-
gror, i serveixi al mateix temps de lliçó per a tots 
i totes. Ens ho mereixem plegats, perquè no en-
debades aquesta és l’oportunitat per a que el 2021 
serveixi d’arrencada d’un motor trist, apagat i, en 

alguns casos, espatllat per molt temps. 
Cal que passem les festes seguint filant molt prim 
en les recomanacions de les autoritats, que hau-
ríem de prendre’ns com a obligacions. Les nor-
mes impediran a moltes famílies veure les taules 
plenes a vessar com en anys passats, però les cir-
cumstàncies són les que són. 

Les xifres a Igualada 
i comarca, ens avi-
sen, són millors que 
a d’altres llocs, però 
també pitjors. No es 
pot badar perquè del 
verd al vermell, és 
qüestió de res.  Les 
imatges que s’han 
vist en alguns bars i 
terrasses -algunes de 
forma reiterada- són 
impresentables. Ens 

hi juguem massa com perquè la justícia sigui con-
tundent.
I, tanmateix, cal que ens desitgem que en aquests 
dies, sense oblidar, imperi el màxim possible el 
somriure a totes les llars. Els millors desitjos de 
serenor, pau i felicitat. Vindran temps millors, se-
gur, i els viurem plegats. Bones festes! 

Cal que passem les festes 
seguint filant molt prim en 

les recomanacions de les 
autoritats, que hauríem de 

prendre’ns com a obligacions. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Sergi Sabrià, portaveu d’ERC al 
Parlament va enviar una carta on 
explicava que “els diputats i les dipu-
tades republicanes no assistirem a la 
trobada del Consell per la Repúbli-
ca”. També deia que no deixaran de 
formar part del Consell, però que 
“no anirien a la reunió per fundar 
l’Assemblea de Representants del 
Consell, perquè se’n vol fer un ús 
partidista”. 

Carles Puigdemont, expresident de 
la Generalitat a l’exili i ratificat presi-
dent del Consell de la República, 
juntament amb les forces de JxCat, 
el PDECat, Demòcrates, Òmnium, 
ACN i la CUP com observadora, 
van defensar “un full de ruta per des-
prés del 14F on es multipliqui l’ex-
periència de l’1-O i es provoqui un 

veritable desbordament democrà-
tic, massiu, sostingut en el temps, 
que sigui insostenible per a l’Estat” 
i es va nomenar Assumpció Laïlla 
com a presidenta de l’Assemblea de 
Representants, Toni Morral, vice-
president primer, Eduardo Reyes, 
vicepresident segon, Glòria Frei-
xa, secretària primera i Josep Rie-
ra, secretari segon.

El Consell General del Poder Ju-
dicial, per una majoria de 16 de 
21 vots a favor, va acordar instar 
el Congrés a demanar el criteri de 
diversos sectors abans de reformar 
la llei orgànica del Poder Judicial 
(LOPJ). “Aquesta exigència de do-
nar audiència a totes les parts im-
plicades ha estat establerta per les 
institucions europees, interpretant 
el que disposa l’article 19.1, parà-
graf segon, del Tractat de la Unió 
Europea (TUE) en relació al res-
pecte als principis propis de l’estat 
de dret, entre els quals ocupa un 
lloc destacat la independència ju-
dicial, que constitueix el fonament 
de la UE. La infracció d’aquesta 
exigència pot desencadenar el me-
canisme de resposta previst en l’ar-
ticle 7 del TUE”

Pere Aragonés, vicepresident de la 
Generalitat en funcions de president, 
va respondre la sentència del TSJC 
que imposa un 25% de castellà a tots 
els alumnes en les escoles catalanes 
dient “a Catalunya hi ha un ampli 
consens a favor de la immersió lin-
güística. La defensarem arreu”

Manel Casals, director general del 
gremi d’Hotelers de Barcelona, s’ha 
queixat de “les mesures que dicta la 
Generalitat, que ens porten al des-
astre econòmic, amb decisions poc 
clares, canviants, mancades de cohe-
rència i amb un dèficit comunicatiu 
que està fent molt mal a tots els sec-
tors econòmics i socials catalans”

Gonzalo Boye, advocat, ha estat 
processat per María Tardón, jut-
gessa de la Audiència Nacional, 
juntament amb altres 45 persones 
en el cas “Sito Miñanco”, atribuint-li 
“delictes de blanqueig de capitals en 
concurs amb una presumpta falsi-
ficació” L’advocat atribueix aquesta 
persecució personal “al fet de voler 
interferir en la meva feina en els 
processos que s’estan seguint en els 
diferents Tribunals d’Europa en de-
fensa dels exiliats catalans.”

Creure en el 
potencial de soli-
daritat i d’huma-
nitat que tenim
Et necessitem!. Pensa en les perso-
nes que aquí, a casa nostra, s’ho estan 
passant malament. La pandèmia de 
Covid-19 ha reduït moltes famílies a 
nivells de subsistència. Quants nego-
cis no has vist tancar en els darrers 
mesos? Quants sectors de l’economia 
no s’estan ofegant cada dia més? I al 
darrere hi ha vides humanes concre-
tes i el futur del nostres fills i joves. 
Els deutes s’acumulen. La manca d’in-
gressos impedeix pagar l’electricitat. 
Moltes famílies acuden a Càritas a de-
manar aliments bàsics, roba i serveis 
de primera necessitat. La teva ajuda 
és indispensable! Càritas et necessita. 
Perquè tu també ets Càritas.
Entre tots hem de fer-nos solidaris de 
tothom. Formem una sola humanitat. 
També les persones i famílies immi-
grades troben ara greus obstacles per 
obrir-se un camí digne. Tots ens hem 
de refer i tirar endavant com a poble 
unit. Càritas té vocació d’amor i d’aju-
da. I Càritas també ets tu. S’acosta un 
Nadal únic, que ens entristeix i preo-
cupa, un Nadal més pobre per a tots, 
un Nadal més incert que mai, un Na-
dal sense l’escalfor del contacte social. 
Però també serà un Nadal per a l’es-
perança. 
Hem de creure en el potencial de soli-
daritat i d’humanitat que tenim. Entre 
tots podem revertir la situació. Només 
cal el teu suport, el teu ajut, la teva 
implicació. Sumada a la de tots, ima-
gina’t quin canvi podem aportar a la 
societat! Implica’t-hi! Si pots, dona un 
cop de mà generós. Perquè també tu 
ets Càritas! I l’amor – això vol dir “Cà-
ritas” – ens uneix a tots. Bon Nadal!
Pots fer el teu donatiu al compte: ES-
47-2100-0001-07-0200221597
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I no parlo de la pandèmia. Amb la co-
vid-19 prou que hem pres mal i, tot i 
l’esperança de la vacuna, som a punt 
d’emprendre unes festes de Nadal ben 

estranyes amb el preàmbul d’«una Marató» 
colpidora i esperançadora alhora. Però no 
en volia parlar, del coronavirus. On podem 
prendre mal és a l’àgora política. Per cert, 
amb l’article ja embastat he llegit que a Raül 
Romeva també li preocupa la idea del «meu» 
títol. En acabar una entrevista que li fa La 
República, hi diu: “El que necessitem ara 
mateix és no fer-nos mal. Respectem-nos!”.
A veure si em sé explicar. Sabem que venim 
de l’1-O i que volem acabar, per entendre’ns, 
el 27-O. Ja han passat tres anys, bé prou que 
ho saben els nostres estimats presos i exili-
ats, i continuem rebent la repressió de l’Estat 
protagonitzada per la Justícia espanyola (?) 
que li fa de braç armat; a «casa» ha caigut 
el MH President Quim Torra en un episo-
di d’allò més lamentable i ara ens trobem a 
les portes d’unes eleccions amb el Govern 
de coalició nostrat encara més minvat. Com 
no se li escapa a ningú, estem immersos en 
el joc brut entre els partits  -ERC i Juntsx-
Cat- i me’n faig ressò per intentar treure-hi 
una mica de ferro. Ens hem instal·lat en 
una mena de cercle viciós  al voltant de les 
desavinences entre els dos grans partits: ho 
veiem i ho patim cada dia a les tertúlies en 
els mitjans i en coneixem d’entrada qui dirà 
què i contra qui ho dirà. Al FAQS, posem 
per cas, hi ha aparicions més o menys espe-
rades amb  els discursos coneguts disposats 
a «ferir» l’altre; al Parlament també s’han 
mostrat  diferències fins a la sessió de tan-
cament de la legislatura, amb l’enfrontament 
“estel·lar” del President Torrent i el Secretari 

Costa. Al Congreso de Madrid les esgarrin-
xades són a l’ordre del dia i ara, a més, amb 
la propina de la fragmentació de Junts que 
provoca votacions contràries entre “els de” 
Laura Borràs i “els de” Ferran Bel.  I, per a 
acabar, al Govern, on es viuen uns desajusta-
ments sense fre carregats de retrets sobretot 
en aquests últims temps de la pandèmia en-
tre les conselleries de colors diferents.
Al capdavall, però, allò decebedor per a la 
ciutadania és la percepció de la impossibili-
tat d’arribar a la unitat estratègica dels par-
tits independentistes, la fórmula necessària 
per a acabar “la feina”, la qual aquest articu-
lista ha defensat més de dues vegades. Ara 
ens trobem convocats a eleccions al Parla-
ment el 14 de febrer i amb enquestes que fan 
guanyador ERC i una majoria independen-
tista suficient per governar una altra vegada 

en coalició el partit de Pere Aragonès i el de 
Laura Borràs. Serem en un embat autono-
mista, però n’haurem de valorar la contun-
dència dels resultats per mostrar i demostrar 
la victòria independentista necessària per 
continuar el camí de la Independència; en 
el benentès que des del 2017 la direcció i la 
responsabilitat no passa només pels partits 
polítics, sinó que s’ha de “compartir” amb 
representants de tot l’espectre independen-
tista de la societat. En aquest punt i després 
de l’acte d’aquest dissabte passat, cal valorar 
la importància que hauria d’adquirir el Con-
sell per la República i l’Assemblea de Repre-
sentants que s’haurà d’elegir pròximament. 
Com diu l’imprescindible Vicent Partal: “pot 
significar un tomb en el procés d’indepen-
dència i al nostre país podria tenir un paper 
històric decisiu...” (Vilaweb 21.01.2020). En 
aquest marc convé, cal demanar-ho, la mà-
xima participació i complicitat dels partits 
polítics (cert que l’absència d’ERC aquest 
dissabte a mi em va contrariar, però estic 
segur que hi serà), de manera que tothom 
torni a carregar les motxilles per a reprendre 
el viatge.
No prenguem mal: es tracta de continuar 
cap a la Independència. I arribar-hi. El com, 
s’ha de determinar, cert, però en el camí 
hem d’evitar enfrontaments i desqualifica-
cions espuris que en compliquin el trànsit. 
No perdem de vista que els nostres enemics 
són els responsables de la Sentència maleïda 
amb els presos polítics, la “consolidació” de 
l’exili i l’evidència que l’Estat espanyol no es 
mou ni un mil·límetre a reconèixer-nos com 
a subjecte polític.
Cuidem-nos! Amnistia! Bon Nadal i que 
l’any 2021 ens sigui, finalment, propici! .  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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No prenguem mal

Creus que s’hauria de fer el 25% de les assignatures 
en castellà a les escoles catalanes?

 Sí 44,2%  No 55,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART



COL·LABORATORI ANOIA-IGUALADA

La comarca de l’Anoia serà la seu del segon laboratori de laboratoris 
d’innovació social i digital a Catalunya.Un projecte impulsat, entre 
altres per TIC Anoia i l’Ajunm.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

4  |  OPINIÓ Dijous, 24 de desembre de 2020

MANEL PLA
Restaurador

A qui posareu de caganer, aquest any?

Molts o tots vosaltres 
ja tindreu un nom 
al vostre conscient 
per a aquesta pre-

gunta, fins i tot possiblement 
ho fareu en veu alta: Pere, Josep, 
Alba, Inés, Salvador, Pedro, Pa-

blo, Àngels, Laura, Marc, Manel, Jordi, Esteve, 
Lluís o d’altres noms que representen aquella fi-
gura (tan catalana), que al llarg de la seva his-
tòria ens ha quedat com un personatge sotmès 
a la mofa en la representació més capdavantera 
del Nadal. Que senzill sembla respondre a aques-
ta pregunta, però aquest cop o millor dit, aquest 
any tan peculiar ens pot portar a una reflexió 
prou interessant.
Per una banda, ens trobem en una situació es-
pecial, no volguda però sí viscuda. Aquests fets 
dels quals som actors ens han fet adonar d’una 
cosa de prou interès. Si fins a l’any en curs veiem 
sovint als governants com aquells elegits en unes 
llistes electorals tancades, en les que només po-
dem posar en un sobre una llista sense donar la 
nostra opinió, i en el cas de fer-ho el vot ja no té 
validesa. A aquests escollits els veiem a la llunya-
nia en els seves disputes parlamentàries, en els 
seus debats molt cops buits de continguts que, a 
nosaltres tant ens feien en la majoria dels cops, ja 
que les lleis, els decrets o el mandat que fos el po-
díem anar flirtejant i anar absorbint a poc a poc. 
Però aquest any no ha sigut així, aquest cop s’han 
posat de ple en el funcionament de la nostra vida 
íntima, tot sota el paraigües (evidentment cert) 
de la salvaguarda de la vida de tots. Fins aquí tot 
bé, ens hem sentit més o menys representants 
sobretot a l’inici de la pandèmia, on tot valia i 
tots units ens calia fer el que ells -savis com mai- 
ens deien que calia fer. Un cop avançat el temps, 
aquella autoritat, que segons la pensadora Hanna 
Arendt, és la característica principal en el reco-
neixement incondicional per part d’aquells a qui 
se’ls hi exigeix obediència, el que anomena Au-
toritat en majúscules. Ha anat perdent pes i ha 
anat agafant un camí menys d’autoritat i més de 

menyspreu, que és el pitjor que pot passar. Sens 
dubte som en aquest moment.
Per altra banda, del que us vull parlar és del pa-
per  que hem tingut nosaltres, el poble, els ciuta-
dans. De la mateixa manera que a dia d’avui pot-
ser estem en un espai de menyspreu envers als 
que anomenats polítics, nosaltres els ciutadans 
tenim quelcom que dir. 

Crec que ciutadà és quelcom més que algú que 
té un carnet que l’identifica com a ciutadà d’un 
país o d’un altre. Ciutadà és aquell que té res-
ponsabilitats primer en si mateix i després envers 
als altres. No podem sempre dependre de qui ja 
creiem que no són dignes de l’autoritat. No po-
dem sempre recórrer al pare perquè ens arregli 
o ens solucioni els problemes. El ciutadà ha de 
ser adult, i com a tal ha de ser responsable. Per 
això, en cas que veiem que els governants donen 
mandats sens cap ni peus, ens cal com a ciuta-
dans dubtar de la seva vàlua, perquè els mandats 
no poden ser imposats amb violència sinó des de 

l’autoritat que cada dia els donem gratuïtament 
als nostres governants. No em val poder anar vo-
tar cada temps que ens diguin, no em val perquè 
per poder ser elegit cal anar a unes llistes i per 
això hi ha d’haver un partit que doni el suport, 
ja sigui amb diners o amb comunicació, per ser 
conegut. Això, és el negoci de la política, grans o 
mitjanes empreses que tenen una gran maquina-
ria preparada per anar fent llistes, per anar po-
sant noms sota unes sigles o unes altres, per això 
per mi, un cop elegits,  cada dia han de ser va-
lorats per les seves decisions. De la mateixa ma-
nera que un obrer està valorat pel seu cap o que 
un empresari està valorat pel mercat on incideix. 
Aquesta certa passivitat en la qual ens hem aco-
modat els ciutadans és en la que jo em rebel·lo, 
i  m’indigno de mi mateix, per la falta de rebuig 
que caldria tenir. El fet de ser escollit no vol dir 
que dipositem la nostra confiança cega, i sobre-
tot ho podem veure en la falta de compliment 
dels seus programes anomenats electorals. 
Ara  més que mai som nosaltres els que hem de 
protegir la nostra vida, i alhora també protegir la 
dels nostres familiars, amics, veïns  i tots els ciu-
tadans. Fent actes d’autoresponsabilitat i inter-
pel·lant a aquells que no els fan, i alhora també 
denunciant les decisions o mandats que no te-
nen cap sentit  per la nostra vida. Ens cal fer una 
desobediència lògica, no desobeir per desobeir 
sinó per ensenyar que no tot val, i que som dig-
nes de portar el nom de ciutadà en aquest país.
Tot això m’ha fet donar-li voltes i al final el caga-
ner aquest any en el meu pessebre seré jo mateix, 
no tots els noms que tenia pensat en un primer  
moment, sinó jo, pel fet que no hem ensenyat 
prou la dignitat als nostres representants esco-
llits, i fins i tot que no siguin capaços de veure 
que poden fer moltes mesures, que sí en un pri-
mer moment ha van fer, després de nou s’han fet 
dignes del nostre menyspreu. En fi potser que 
tot això sigui una nova oportunitat, per tal que 
puguem repensar, puguem retrobar-nos i pu-
guem compartir aquest món tan meravellós que 
sens dubte no respectem. 
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El 14 de febrer hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, amb les mesures 
necessàries per protegir la teva salut i la de tothom.

Per assegurar que podràs votar, ves al teu ajuntament o consolat, consulta les 
llistes del cens i comprova que hi estàs inscrit i que les teves dades són correctes. 

També ho pots consultar al web ine.es.

Per fer rectificacions i reclamacions tens temps del 28 de desembre al 4 de gener.

parlament2021.cat
#infoEleccions2021

Cost de la trucada: segons operadora.

CENS ELECTORAL



L’Estat recapta impostos 
segons l’esquerra per 
redistribuir-los i segons 
la dreta per generar més 

riquesa i, afegeixen, repartir-la 
en funció de l’esforç de cadascú. 
Però això només és una teoria 
que a Espanya no s’aplica.

L’Estat espanyol recapta impostos directes i tam-
bé indirectes. Els directes són els que venen re-
flectits principalment en les declaracions de ren-
da i ens cobren una part dels nostres ingressos 
ja siguin pel treball o pels rendiments de capital. 
També quan heretem o guanyem un premi de 
loteria, l’estat es queda una part important del 
que és nostre. Els impostos indirectes són els que 
graven les nostres despeses i el nostre consum. El 
més important és l’IVA –que pot arribar a ser el 
23% del que consumim- i és l’impost més injust, 
ja que grava a tothom, tingui la riquesa que tin-
gui, per igual.
Per principi, des de l’aplicació de les doctrines 
keynesianes, l’Estat recull diners en èpoques de 
bonança, per dedicar-los a superar les èpoques 
de crisi. Això és el que fan els països on el capita-
lisme keynesià està ben aplicat... que no és el cas 
d’Espanya.

Quan veig que han de tancar petites empreses, 
bars, restaurants, hotels, busos, autònoms..... em 
sento estafat. On són els meus impostos quan 
els necessitem? Els impostos han de servir per 
compensar el tancament forçat per la pandèmia, 
a fi i efecte que quan aquesta passi, les empreses 
puguin seguir generant riquesa, llocs de treball i 
també impostos.
El que s’està fent a l’Estat Espanyol –i això in-
clou naturalment a l’administració catalana- és 
un frau a la societat. Com es pot incrementar el 
pressupost de la Casa del Borbó en un 6’9% quan 
les pensions es quedaran igual? Com es pot apu-
jar el sou dels diputats i deixar-los contractar mi-
lers d’assessors amb sous que superen els 80.000 
euros per a tasques que, en molts casos, són llocs 
de treball encoberts dels partits?
No hi ha diners per ajudar a les empreses for-
çades a tancar perquè s’han malbaratat en cor-
rupteles que afecten, des del Rei en avall, tota 
l’estructura de l’Estat.
A la meva família –i a la de vostè que em llegeix- 
quan hi ha un malalt a casa es busquen els recur-
sos necessaris per retornar-li la salut i salvar-li 
la vida. Si convé es demanen crèdits o es venen 
propietats per afrontar els tractaments mèdics. 
Quan es recupera la normalitat, hi ha temps per 
tornar els crèdits o recuperar patrimoni. 
Cal exigir a l’estat que s’endeuti per dotar-se 
d’hospitals, metges, infermers, equips sanitaris 
per salvar vides. Nosaltres, els ciutadans, hem 
pagat a l’avançada per disposar d’ajuda en temps 
de crisi. Per tant, tenim tot el dret del món, a sa-
ber que s’ha fet dels nostres impostos. 

On són els meus impostos quan els 
necessitem? Els impostos han de 

servir per compensar el tancament 
forçat per la pandèmia

EDUARD CREUS

On són els meus 
impostos?

“V” de Vendetta

Les voreres de les Comes, 
al carrer del Parlament de 
Catalunya, estan aixeca-
des, provocant dificultats 
per passar amb cotxets, 
cadires de rodes... fins i 
tot les tapes de les clave-
gueram poden suposar un 
perill.

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

Quan ja ha passat tres 
anys i escaig del refe-
rèndum de l’1 d’Oc-
tubre, les detencions, 

judicis i condemnes pels qui van 
estar-hi directament o presump-
tament relacionats, no s’aturen. 
I encara queden causes judicials 

que romanen a l’espera que es convoqui l’obertura 
del procés.
La suspensió del tercer grau per a les preses i pre-
sos polítics, l’anul·lació de l’article 100.2 que els 
permet sortir de la presó per treballar, fer acci-
ons de voluntariat o tenir cura de familiars amb 
dependència també formen part de les decisions 
adoptades pels magistrats del Tribunal Suprem, 
a petició, com no podia ser d’altre, de la fiscalia. 
Haver de sentir que cal mantenir-los empresonats 
perquè no han mostrat penediment dels seus actes, 
no s’han sotmès a programes d’àmbit sociològic 
que els facin canviar la seva manera de pensar i es 
retractin del seu pensament ideològic... Tot plegat 
fa que hom es demani si les sentències han sigut 
dictades al segle XXI o, per contra  al segle XIII, 
amb la figura de l’inquisidor Ramon de Penyafort 
que es balanceja com una espasa de Dàmocles.
Ja s’ha dit de totes les formes i maneres possibles, 
que allò que l’estat espanyol cerca per sobre de tot 
és venjança. No ha paït ni possiblement ho farà 
que arribessin les urnes i que, tot i la brutalitat 
de la policia nacional i de la guàrdia civil, el re-
ferèndum se celebrés. Que durant un judici al 
Tribunal Suprem el jutge instructor rebutgi mos-
trar les imatges que fan palesa la barbàrie de les 
forces de l’ordre, això sol demostra que per sobre 
de tot volia protegir en aquests funcionaris, que 
com a premi a la gran tasca feta van ser condeco-
rats i els seus comandaments ascendits. Tots els 
testimonis aportats  per l’acusació, tant civils com 
dels cossos policials, van coincidir en asseverar 
que l’actuació dels agents havia sigut “proporci-
onada i exquisida”; cosa que hagués sigut difícil 
de defensar si s’hagués visualitzat la filmació que 
mostrava membres de la policia nacional cantant 

“A por ellos”, mentre es dirigien en autobús cap a 
Catalunya.  
El clúster que formen les togues, els tricornis, els sa-
bres i les porres, amb el beneplàcit del govern espa-
nyol,  és qui realment té la paella pel mànec. Tot el 
que es digui i es faci “por la unidad de España”, està 
exclòs de qualsevol tipus d’amonestació i sanció. Un 
exemple n’és el del grup d’extrema dreta que l’11 de 
setembre de 2013 van irrompre a l’interior de la lli-
breria  Blanquerna, a Madrid, provocant aldarulls i 
empentant a algunes de les persones que eren allà. 
De les 12 persones que van ser detingudes per haver 
participat en aquest acte vandàlic i que posterior-
ment van ser jutjades, un dels que havia d’ingressar 
a la presó va quedar deslliurat de fer-ho adduint per 
part de la justícia que tenia fills petits. Quants anys 
tenien en Lluc i la Joana, fills d’Oriol Junqueras quan 
aquest va ser tancant a la presó? I el segon fill de Jordi 
Cuixart que va néixer mentre el seu pare era al centre 
penitenciari de Lledoners? I la llista podria seguir.
Si quelcom no surt com ells s’esperen, tornen a col-
pejar amb el mateix masegament. El darrer exemple 
el trobem en l’absolució del judici al major Trapero. 
Al cap de poc es posà en marxa l’operació Volkov, 
presumptament basada en informes presentats per 
la guàrdia civil, la veracitat dels quals com molts 
d’altres anteriorment era de dubtosa versemblança. 
Com que malgrat els més de 400 fulls de l’al·legat 
presentat per la senyora magistrada a qui Maria 
Dolores de Cospedal anomenava familiarment, 
“querida Concha”, no va ser suficient per condem-
nar el major dels mossos, la fàbrica de notícies fake, 
suposadament dirigida per algú que a twitter era 
conegut com a Tàcito, va posar d’immediat la ma-
quinària en marxa. 

No oblidem el calvari que va haver de partir la Ta-
mara Carrasco, detinguda i acusada inicialment de 
terrorisme, que en el posterior judici fou absolta, 
però que novament la fiscalia ha recorregut tal ab-
solució a l’Audiència de Barcelona i demana una 
condemna per incitació a desordres públics, quan 
feia just dues setmanes que havia clos la instrucció 
del judici de la causa que pesava sobre ella. 
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DE PART DE TOT L’EQUIP 
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El comerç anima les festes de Nadal 
al centre de la ciutat

Dijous, dia 24 de desembre
IGUALADA
Santa Maria. 22,00h
Soledat. 19,00h
Sagrada Família. 20,00h
PP. Caputxins. 22,00h
Mare D. Pietat (E.Pia). 18,00h
Montserrat. 20,00h
Carmelites. 20,30h

COMARCA
Vilanova del Camí. 19,00h
Jorba. 19,30h
Òdena. 0,00h.
L’Espelt. 20,00h.
La Pobla Claramunt. 18,30h
Castellolí. 22,30h.
Sant Martí de Tous. 20,30h
Clariana. 18,30h
Copons. 20,30h
Rubió. 21,30h
Veciana. 22,00h
Calaf. 23,00h.
Sant Pere Sallavinera. 19,30h.
Prats de Rei. 21,00h.
Castellfollit del Boix. 18,30h
Capellades.  20h
Carme.  18h
Piera.  23,00h
Hostalets de Pierola.  21h
Vallbona d’Anoia. 20,30h
La Llacuna. 23,00h
Masquefa. 18,30h

Divendres, 25 de desembre
IGUALADA
Santa Maria. 12,30h
Soledat. 11,00h i 19,00h
Sgda Família. 9,30h,  12h i 
20h
PP. Caputxins. 11,30h
Mare D. Pietat (E.Pia). 12,00h
Montserrat. 11,00h

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç està im-
mersa de ple en les campa-
nyes de Nadal i a les portes 

de les festes de Nadal. Aprofitant 
els dies festius d’obertura del co-
merç es concentren les diferents 
iniciatives per dinamitzar i pro-
mocionar el comerç igualadí.
El passat dissabte Josep M San 
José, guanyador del segon xec 
de 1000€ que es va sortejar a 
principis de mes per a consumir 
en almenys deu botigues asso-
ciades a Igualada comerç, ha 
pogut gastar-lo. Una de les con-
dicions era la què es fes el con-
sum durant un dissabte del mes 
de desembre. D’aquesta manera 
el guanyador va organitzar-se el 
dia per a poder fer les compres. 
Igualada Comerç va disposar 
tres persones per acompanyar 
el premiat a fer les compres, 
per porta les bosses i al mateix 
temps anar pagant. El concessi-
onari Servisimó, habitual col·la-
borador de l’entitat, va cedir en 
aquesta ocasió un Audi A4 per 
acompanyar al guanyador.
L’organització destaca i agraeix 
al senyor San José que va visitar 
més de deu botigues repartint el 
premi. Tal com hem comentat 
amb anterioritat aquesta inici-
ativa ha estat molt ben acollida 
tant pels comerciants que han 
pogut tenir una activitat per fi-
delitzar els seus clients, com els 
ciutadans que han pogut parti-
cipar d’una iniciativa atractiva 
per aquestes dates.

Acaba el primer cicle 
de visites guiades
Dissabte també es va fer la ter-

cera visita guiada que es por-
ta a terme de la mà d’Igualada 
Patrimoni. La visita es va fer, en 
aquesta ocasió, pel Passeig i la 
Rambla. El títol d’aquesta visita 
és “llums i ombres d’Igualada”. 
L’activitat va finalitzar amb un 
tastet de productes de l’Anoia 
en aquesta ocasió davant de la 
Joieria Llucià. La majoria dels 
participants han reservat el 
cicle sencer. La bona acollida 
d’aquesta iniciativa fa que Igua-
lada Comerç programi pròxi-
mament noves dates per repe-
tir-ho, al voltant del comerç.

Rasca-rasca i photocall
Durant aquests dies i fins al 5 
de gener es manté la Campa-
nya de Nadal d’Igualada Co-
merç, amb el rasca-rasca que 
reparteixen els comerciants 
per premiar les compres. Hi 
ha més de 1500 regals directes
que s’estan repartint. Aquesta 
activitat que ja s’havia fet en 
un altra ocasió, està essent 
molt ben rebuda tant pels co-
merciants com pels ciutadans 
que compren en els comerços 
associats.

Per als que passegin aquests dies 
per la Rambla, Igualada Co-
merç posa un photocall de Na-
dal molt divertit. Es tracta dels 
tres camells dels reis a on
pots posar-te com a rei. El dis-
seny ha estat fet per la Gina 
Giore.
Aquest cap de setmana passat 
ha estat el primer i ha tingut 
una molt bona acollida. Han es-
tat moltes les famílies que s’han 
acostat al photocall per fer-se 
una foto divertida i se’ls ha ob-
sequiat amb un rasca-rasca. El 
Photocall seguirà actiu els dies 
27 de desembre i el 2 i 3 de ge-
ner de 18 a 20 hores.

Gimcana infantil
Està en marxa fins a finals de 
mes la quarta gimcana que or-
ganitza l’entitat per als més pe-
tits (de 4 a 10 anys. Igual que 
les darreres setmanes s’han de 
localitzar cinc Woodys per di-
ferents aparadors. Cada un d’ells 
porta un cartellet amb unes pa-
raules que componen una frase. 
Els participants de la gimcana 
podran optar a un sorteig d’en-
trades a Port Aventura.

Horari de les 
misses del gall i Nadal 
a Igualada i comarca

30% d’aforament a tots els temples

Fàtima. 10,00h
Carmelites. 10,00h

COMARCA
Vilanova del Camí. 11,00h
Montbui (St Maure).  11,00h
Montbui (poble). 12,00h
Òdena. 11,00h
Sant Martí de Tous. 11,00h
La Pobla Claramunt. 12,00h
Bellprat. 12,30h
Montmaneu. 12,30h
Calaf. 11,30h
Prats de Rei. 12h
Sant Pere Desvim. 11h
Pujalt. 13,00h
Sant Martí Sesgueioles. 
13,00h
Conill. 10,00h
Capellades. 11,15h
La Torre Claramunt.  10,00h
Piera. 11,15h
Ca n’Aguilera. 11,00h
Hostalets de Pierola. 12,30h
Vallbona d’Anoia. 10,00h
Espoia. 10,00h
El Bedorc. 13,00h
Miralles. 12,00h

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

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

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

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

E RC Igualada lamenta la 
“prepotència” de Marc 
Castells amb els pres-

supostos municipals d’Igualada 
ja que, afirmen, “Castells no ha 
tingut cap voluntat per pactar 
els pressupostos, al contrari” i 
asseguren que “no s’han digni-
tat ni a explicar detalladament 
què volien aprovar ni tampoc a 
contrastar propostes, ni tan sols 
ha mostrar l’esborrany de pres-
supostos que volien presentar”. 
En aquest sentit els republi-
cans asseguren que “únicament 
se’ns va dir que eren uns pres-
supostos continuistes i que les 
grans línies ja estaven decidi-
des i entenem que enmig d’una 
pandèmia mundial, d’una crisi 
econòmica i social i d’un futur 
incert ple de reptes un pressu-
post continuista és una molt 
mala notícia per Igualada i els 
igualadins”.
En aquest sentit des d’Esquerra 
expliquen que “hem presen-
tat moltíssimes propostes en 
els darrers mesos. Primer a les 

ERC titlla Marc Castells de 
“prepotent” en el pressupost municipal

Dos bars més sancionats 
per incomplir les 
normes Covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la col·laboració 
de diversos testimo-
nis, la Policia Local 

ha identificat i denunciat dues 
persones que aquest passat cap 
de setmana van cremar dos 
contenidors a la zona de l’In-
finit i de l’estadi atlètic. Arran 
de la investigació dels fets, s’ha 
pogut determinar que aques-
tes dues persones també estan 
implicades en un actes vandà-
lics que es van produir fa unes 
setmanes al camp de futbol de 
les Comes i que van incloure la 
crema d’unes cadires de la gra-
deria. En un dels casos, la Poli-
cia Local ha traslladat el cas a la 
Fiscalia de Menors.
D’altra banda, la tinenta d’al-
calde Carlota Carner ha in-
format que, en relació amb el 
compliment de la normativa 
sanitària, la Policia Local ha ai-
xecat acta d’incompliment per 
part de dos establiments més, 
a un dels quals se li ha retirat 

la llicència de terrassa i a un al-
tre se li ha prohibit l’obertura a 
l’interior. 
L’aplicació d’aquestes mesures 
per part de l’Ajuntament s’afe-
geix a les que ja es van posar 
en pràctica la setmana passada 
per garantir que els bars de la 
ciutat compleixen amb les li-
mitacions de l’activitat per ga-
rantir la seguretat sanitària de 
la ciutadania.
En el balanç d’aquesta setma-
na, la Policia Local ha fet 40 
denúncies relacionades amb 
infraccions de normativa sa-
nitària: 8 per superar la limita-
ció del nombre de persones, 9 
per no mantenir a distància de 
seguretat, 5 per no dur masca-
reta, 16 per no complir les res-
triccions de mobilitat i les dues 
ja esmentades a establiments. 
A més, també s’ha aixecat 1 de-
núncia relacionada amb la nor-
mativa de gossos perillosos, 1 
per un cas d’alcoholèmia penal, 
2 per desobediència a agents i 1 
per infraccions.

taules social i econòmica, pro-
postes per escrit i treballades 
que no només no s’han aplicat 
sinó que el govern ha menys-
preat” i en aquesta línia recor-
den que “cap proposta que van 
aportar les diferents organit-
zacions polítiques en aquestes 
taules “fake”, que només van ser 
una nova cortina de fum, s’ha 
materialitzat”. Alhora els repu-
blicans consideren “prepotent” 
l’actitud de Marc Castells ja que 
“ni té voluntat de pactar ni té 
voluntat d’acord, tot i estar en 
un moment crític per la ciutat i 
el país” i asseguren que “gràcies 
als pactes nacionals amb el PSC 
tant a la Diputació com al Con-

sell,  aprovarà uns pressupostos 
que si són continuistes no seran 
bons per Igualada”.
Finalment des d’ERC apun-
ten que “malgrat tot, seguirem 
intentant aportar mesures, 
propostes i idees per reacti-
var Igualada” i expliquen que 
les seves propostes, com ja va 
explicar el regidor republicà 
Enric Conill, s’encaren a “reha-
bilitar pisos buits i malmesos, 
com proposem cada any, aju-
des directes als comerços de la 
ciutat, exempcions de taxes per 
a bars i restaurants, uns impos-
tos més justos i més dotació 
econòmica per a les escoles de 
la ciutat”, entre d’altres.
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El lliurament de les 
cartes, el dia 1, es 

farà en 9 punts 
diferents de la ciutat

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés d’haver man-
tingut diverses re-
unions tant amb 

l’Ajuntament,  la Conselleria 
de Cultura i el Procicat, aquest 
serà el format en què es desen-
voluparan aquest any l’arribada 
del Patge Faruk i el lliurament 
de les cartes a l’Emissari Reial.

Arribada del Patge Faruk, 
28 de desembre:
Està previst que el Patge Faruk 
arribi com cada any al Pavelló 
de Les Comes, on s’adreçarà a 
la mainada d’Igualada. Ho farà 
en dues franges horàries, la pri-
mera a les 18.30 h. i la segona a 
les 20.00 h.  Tal com marca la 
normativa vigent, l’aforament 
al Pavelló serà limitat, Per 
aquest motiu, les famílies que 
vulguin assistir-hi caldrà que 
facin una reserva anticipada 
d’entrades. La reserva es po-
drà fer a partir del dia 24, per 
a més informació sobre com 
apuntar-se, podeu consultar el 
web dels reis. www.reisdigua-
lada.cat
A les 20.00 h. del mateix dia 28 
de desembre s’emetrà el parla-
ment del Patge Faruk a través 
del canal de Youtube: (https://
youtube.com/user/reisdigua-
lada) i també a partir de demà 
dia 29, s’emetrà en diferit pel 
Canal Taronja.
Normes de seguretat:
Per la teva tranquil·litat, se-
guint la normativa vigent, un 
cop realitzis la compra grupal 
de les entrades, el seient conti-
gu es bloquejarà per mantenir 
la distància establerta en el Pla 
de represa de les Arts escèni-
ques del Govern de la Genera-
litat (07/2020).
Recorda que, tot i la separació 
entre grups de compra, és obli-
gatori l’ús de mascareta (RE-
SOLUCIÓ SLT/1648/2020 del  
Dep. de Salut).
Les mesures que es seguiran 
son les següents:
- Serà necessari arribar amb un 
mínim de 20 minuts d’antela-
ció per facilitar l’entrada esgla-
onada.

El patge Faruk rebra finalment els 
infants a Les Comes, en dos torns

Cancel·lada la Fira de 
Reis i el mercat 
d’antiguitats
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament i Fira 
d’Igualada han de-
cidit finalment can-

cel·lar les dues fires progra-
mades per aquestes festes: 
el Mercat d’Antiguitats que 
s’havia de celebrar aquest 
proper diumenge 27 de de-
sembre i la tradicional fira 

- La sortida de la sala també 
es farà de manera esglaonada 
seguint les indicacions del per-
sona. 
- No es podrà accedir al recinte 
un cop iniciat l’acte.
-Es recomana portar l’entrada 
descarregada al mòbil per evi-
tar al màxim el contacte amb 
paper.
-Si penses que pots tenir símp-
tomes de la covid-19 o has estat 
en contacte amb algú diagnos-
ticat del virus, NO HAS D’AS-
SITIR A L’ACTE.

Lliurament de cartes al Patge 
Faruk, 1 de gener
Com cada any el Patge Faruk 
rebrà les cartes dels més me-
nuts de les cases. No obstant 
això, aquest any el lliurament 
no tindrà lloc al Teatre Mu-
nicipal de l’Ateneu, sinó als 9 
punts de recollida que s’hauran 
instal·lat a 9 punts de la ciutat i 
que son els següents:
• Plaça Castells
• Plaça de Cal Font,
• Plaça del Rei (Arxiu)
• Cap Anoia estació
• Parc del Trànsit
• Ronda de Fàtima
• Passeig. Av. Països Catalans

• Passatge entre carrer de Les 
Comes i Comarca
• Sagrada Família
Aquests punts estaran se-
nyalitzats amb uns panells 
lluminosos, l’un amb forma 
del turbant del Patge Faruk, i 
l’altre amb la “F” del logotip 
d’aquest personatge. L’hora-
ri de recollida s’iniciarà a les 
10,30 h. del matí i acabarà a 
les 14,00 h. de la tarda.
Per tal d’evitar aglomeraci-
ons i agilitzar al màxim el 
bon desenvolupament de la 
jornada,  es recomana lliurar 
la carta el lloc més proper al 
vostre domicili.
Seguint la tradició, durant  la 
entrega de la carta s’entregarà 
l’auca d’enguany.
Si per algun motiu algun nen 
o nena no es pogués despla-
çar al punt del lliurament de 
la carta, també la ‘podrà fer 
arribar per e-mail a l’adreça: 
carta@reisdigualada.cat. 
Preguem sobretot acudir amb 
mascareta i guardar la distàn-
cia de seguretat. També que 
seguiu en tot moment les in-
dicacions dels organitzadors. 
Des de la Comissió de Reis 
avisen que tot aquest pla està 
supeditat a la regulació actu-
al. Si durant els propers dies es 
produïssin situacions  que obli-
guessin a canviar-lo, ja ho infor-
marem amb antelació i comu-
nicarem el nou programa.   

de Reis prevista pel dia 6 de 
gener.
Tot i que l’organització ha-
via previst diverses mesures 
i protocols de seguretat per 
complir amb les normatives 
establertes pel Govern de la 
Generalitat, finalment, da-
vant la negativa evolució de la 
pandèmia, s’ha optat per can-
cel·lar-les de forma preventiva.

El regidor Miquel 
Vives, vicepresident 
de l’AMTU

REDACCIÓ / LA VEU 

M iquel Vives, regidor 
de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Pro-

moció de la Ciutat, ha estat 
escollit vicepresident de l’As-
sociació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), en l’assemblea ge-
neral de la entitat celebrada 
el passat divendres 18, en què 
es va escollir Aurora Carbo-
nell, alcaldessa de Sitges, com 
a nova presidenta i els altres 
3 vicepresidents Jordi Xena, 
alcalde de Santa Maria de 
Palautordera, Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers i José 
Antonio Montero, alcalde de 
Montornès del Vallès.
Igualada forma part dels mu-
nicipis que, l’any 2001, van 
impulsar la creació lde l’asso-
ciació AMTU, que agrupa a 

un total de 113 ens locals d’ar-
reu de Catalunya: 107 ajun-
taments, 1 Entitat Municipal 
Descentralitzada i 5 consells 
comarcals, amb una població 
representada de 2,4 milions 
d’habitants i un volum de vi-
atgers urbans transportats 
de prop de 45 milions anual-
ment. L’entitat té com a objec-
tius l’assolir un finançament 
estable pels transports públics 
dels municipis associats, la 
dotació de més i millors in-
fraestructures, i el mutu ajut, 
formació, informació i coor-
dinació entre els seus associ-
ats, per tal que el transport 
públic i la mobilitat sosteni-
ble guanyin protagonisme, 
usuaris i prestigi social. I en 
aquest mandat pren especial 
rellevança la lluita contra el 
canvi climàtic i l’aposta per el 
transport públic.



L’alcalde Marc Castells 
fa una clara aposta 

per l’Eix Transversal 
Ferroviari i per la im-
plantació de la tecno-

logia 5G a la ciutat
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El professor Xavier Sala 
i Martín va ser el prin-
cipal protagonista de la 

Nit Empresarial de la UEA, 
que es va fer dijous a la nit 
en format virtual. En l’edició 
d’enguany no es van lliurar els 
PremisUEA perquè es volia 
posar de relleu un reconeixe-
ment i agraïment a totes les 
empreses de la comarca. Més 
de 340 representants d’em-
preses van seguir en format 
virtual l’acte, que comptava 
també amb un “sopar a casa” 
que va ser lliurat prèviament 
als assistents.
El president de la UEA, Joan 
Domènech, va fer en el seu 
discurs un especial reconei-
xement “a totes les persones 
de la comarca que han estat 
al capdavant de la pandèmia 
pel que fa a la seva gestió sa-
nitària”, i al mateix temps va 
fer un repàs a les conseqüèn-
cies econòmiques i empresa-
rials que han tingut lloc per 
la pandèmia. Amb tot, de tot 

Sala-i-Martín anima, a la Nit UEA, a reinventar-se 
i adaptar-se per sortir de la crisi de la covid-19

aquests elements negatius “en 
sorgeix la resiliència, perquè 
som una comarca treballa-
dora i això s’ha vist durant la 
pandèmia”.
L’alcalde d’Igualada Marc 
Castells va fer una clara 
aposta “per l’Eix Transversal 
Ferroviari” i destacava “que 
aquest 2021 serà un any im-
portant per a la ciutat d’Igua-
lada i per la comarca, espe-
cialment, per l’embranzida 
universitària”, i va fer referèn-
cia a la imminent arribada del 
5G a la ciutat, ja que “l’aposta 
pel futur és també l’aposta per 
la connectivitat.
Finalment, Sala i Martín, en 
una llarga ponència, va expli-
car que “estem vivint un gran 
xoc que ha afectat  a la nostra 

economia. És comparable a la 
caiguda d’un enorme meteorit 
fa centenars de milers d’anys... 
I com aleshores, qui s’adap-
ti podrà sobreviure i qui no, 
acabarà extingit”. Per a l’eco-
nomista “el coronavirus ens ha 
agafat per sorpresa, tot i que 
hi havia gent que feia temps 
que ho deia, Bill Gates i altres. 
I no n’aprendrem res....”. Molt 
crític amb els polítics i els go-
verns, especialment l’espanyol, 
l’economista va afegir que “hi 
ha molts altres problemes que 
maten molt més que el coro-

navirus i no hi haurà aquest 
esforç”, citant la sida, malària, 
tuberculosi... “No s’incentivarà 
a empreses i a països per fer 
això. Per què? Són problemes 
que afecten als pobres”.
Sala i Martín va afegir que 
“hem après que quan els go-
verns s’ho han proposat, les 
barreres s’han aprimat i han 
pres decisions ràpides. En 
aquests moments s’estan mo-
rint 3.600 persones cada dia, 
i no ens podem permetre 
endarrerir decisions i apro-
vacions per burocràcia”, i va 

concloure que l’Anoia és un 
territori “excel·lent” per a po-
der aprofitar-se del futur im-
mediat, com a espai d’oportu-
nitats, però davant la crisi de 
la pandèmia “només hi ha un 
camí, el mateix que quan par-
lava del meteorit: adaptar-se 
per sobreviure”.
Per posar ritme i banda sonora 
a la cloenda de l’acte, els mú-
sics Pau Sastre i Paula Domín-
guez, van realitzar una actua-
ció musical.
La 20a Nit UEA ha sigut possi-
ble gràcies al suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i la Dipu-
tació de Barcelona. També 
gràcies al patrocini d’Incasòl, 
Servisimó, Mútua General de 
Catalunya, Caixa Bank, Rivisa, 
Leather Química, GCT Plus 
ETT, Universitat de Lleida, Ai-
gua de Rigat, CONRE, Auto-
bomba, Invest in the Center of 
Catalonia i la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. També 
gràcies a la col·laboració de Via 
Empresa, Cymatic, Fermí Bo-
higas, Can Feixes, Chef Mun-
né, Precuinats Ortega i Musfi’s.

COM PROTEGIR-NOS DE LA
COVID-19 EN EL DIA A DIA?
Per tenir un dia a dia més segur davant de la COVID-19, abans de fer qualsevol activitat, és molt 
important tenir en compte aquestes recomanacions per poder minimitzar el nivell de risc de contagi.

MILLOR A
L’EXTERIOR
QUE A
L’INTERIOR

MILLOR DINS
DE LA TEVA
BOMBOLLA
QUE
FORA

MILLOR
POC TEMPS
QUE
MOLT

MILLOR POQUES
PERSONES
QUE
MOLTES

INFORMA'T A CANALSALUT.GENCAT.CAT

I RECORDA, SEMPRE:
MILLOR
PERSONES
DE RISC BAIX
QUE
RISC ALT
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Pel camp de les Comes van passar infermeres,malalts i metges que van viure molt de prop el confinament de la Conca. / JOAN GUASCH-TV3

REDACCIÓ / LA VEU 

C om ja vam explicar, 
La Marató de TV3 
2020, que es celebrava 

aquest passat diumenge i que 
estava dedicada a la covid-19, 
tenia un format especial i amb 
molta presència d’Igualada i 
la Conca d’Òdena. Al matí, 
els quatre conductors del pro-
grama -Raquel Sans, Laura 
Rosel, Mònica Terribas i Jordi 
Basté- es van desplaçar fins 
als hospitals Clínic, Sant Pau, 
Vall d’Hebron i Igualada per 
conèixer de primera mà els 
professionals que lluiten con-
tra la malaltia.
A Igualada, Laura Rosel va 
conduir el programa des d’un 
plató al camp municipal de 
futbol de les Comes per on 
van passar professionals de 
l’Hospital, però també una 
petita representació dels Moi-
xiganguers, o dels Petits Di-
ables, i també testimonis de 
primera mà de com van viure 
el confinament perimetral de 
març i abril.
Per la seva banda, Roger Esca-
pa va donar el tret de sortida 
de La Marató des del progra-
ma ‘El Suplement’, amb un 
reportatge protagonitzat pels 
treballadors de l’Hospital 
d’Igualada.
La Marató per la covid-19 
ha aconseguit recaptar 
10.305.819 euros. És el mar-
cador final de més de 18 hores 
de programació que van co-
mençar a les vuit del matí a “El 
suplement” de Catalunya Rà-
dio i es van allargar fins passa-
des les dues de la matinada al 
plató de TV3.
A la 29a edició de La Marató, 
un espai completament adap-
tat a la pandèmia, es va ho-
menatjar tots els treballadors 
essencials que cada dia fan 

Igualada i la Conca d’Òdena, protagonistes a la Marató de TV3

tot el possible per ajudar-nos 
a superar, com a societat, els 
moments més crítics d’aquesta 
crisi.
Com cada any, La Marató ha il-
lustrat de forma didàctica com 
actua la malaltia en qüestió. 
Per exemple, amb una expli-
cació de les dues maneres amb 
les quals el coronavirus es con-

tagia: microgotes i aerosols. O 
amb Quim Masferrer endin-
sant-se en el món de les mas-
caretes i la higiene de mans.
També hi va haver actuacions i 
connexions en directe amb les 
activitats que es van fer, com 
cada any, a tot el territori per 
recaptar fons.
Al vespre, l’epicentre del pro-

grama es va traslladar als estu-
dis de TV3 a Sant Joan Despí, 
on es van conèixer les històries 
de persones que viuen o han 
viscut en primera persona la 
malaltia de la covid.
També hi van intervenir ex-
perts, com la cap de Medicina 
Preventiva i Epidemiologia de 
l’Hospital Vall d’Hebron de 

Barcelona, Magda Campins, 
que ha insistit en la necessitat 
que aquestes festes de Nadal 
siguin “molt diferents”.
“Només ens hem d’ajuntar les 
persones que ja conviuen. Par-
tim d’una situació ja dolenta, i 
pot haver-hi una onada encara 
pitjor que la que estem pas-
sant.” 

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

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

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

a.carretilles@gmail.com

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

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



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#145 Encarna Medina
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Eva Pedraza Aguilera  @evapedraza

Àuria @auria_grup

Òmnium Anoia @OmniumAnoia

Marc Castells @marccastells

Berta. @bertacreus

Jovent Capellades @JoventKp

Montse Argelich @montseargelich

Sóc jo sola que penso que la dicotomia blanc=-
bo negre=dolent s’hauria d’evitar per racista? I 
encara més en l’educació dels infants Ja fa dies 
(anys) que no usar aquestes relacions és un con-
sens internacional no?

BON NADAL | Aquest any que ens hem sabut 
més vulnerables, que hem enyorat les abraçades 
i hem après a conviure amb distància social, us 
volem dir que, malgrat tot, res ens amagui el 
somriure!

Ja podeu veure ’Nascuts per ser lliures’, el docu 
sobre el moviment insubmís a l’Anoia. Una idea 
feta realitat gràcies a @omniumanoia, @lacollo-
nada i @aixina_. Gràcies a tothom per fer-nos 
costat dissabte en la presentació al Teatre muni-
cipal Ateneu.

Gràcies, nens i nenes d’Igualada, enguany ho 
heu fet molt bé! M’acaba de trucar el Patge Fa-
ruk, i m’ha dit que vol venir a Igualada els dies 
28 de desembre i 1 de gener per rebre les vostres 
cartes

No pugis aquí, no vagis allà, no facis això, no 
corris tant. Per a això, no cal que aneu al parc.

Avui hem pintat un mural amb les companyes 
i companys de #JoventHostalets i #JoventPiera, 
en defensa del comerç local. @JoventKp defen-
sem el comerç local i de proximitat amb una mi-
rada feminista, ecològica, dels drets laborals i de 
defensa de la llengua i el territori 

Avui hem passat una bona estona en família 
veient Els Pastorets D’Igualada Felicitats a l’orga-
nització per tota la feina d’adaptació que heu fet.
No us els perdeu! I seguirem gaudint a casa pin-
tant i llegint els versets.

www.veuanoia.cat

21 3 Igualada i la Conca, molt pre-
sent a La Marató de TV3

El Patge Faruk rebrà final-
ment als infants al pavelló de 
les Comes, en dos torns

Desmantellada una plantació 
de marihuana a les Pinedes de 
l’Armengol

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Nascuda a Igualada fa 51 anys, anoienca. Humil, 
honesta i alegre.

Mare i dona transformadora són els dos grans 
timons vitals per a SER i ESTAR, aquí i ara.

Posar en marxa l’autèntic #canvi de la comarca 
de l’Anoia, passant a l’acció i contribuint de 
veritat en el territori al qual pertanyo, estimo, 
respecto i admiro és el meu pròxim repte. Ara 
estic observant i atraient l’espai i l’equip idoni des 
d’on la meva aportació sigui valuosa i útil; aquest 
és el meu anhel i il·lusió de futur immediat.

#PlanCaMiNo, #diaoptimo i #MotivateyActivate 
programes i metodologies que he creat com 
a consultora, formadora i coach amb els 
quals gaudeixo acompanyant persones, líders 
i organitzacions a la TRANSFORMACIÓ, 
sostenible, rendible i equilibrada.

FESTHI 

                     @festhigualada
Club Excursionista UECANOIA

        @uecanoia

         

La Marató de TV3 

       @lamaratotv3

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Tots els nens mengen cada dia, dormen en lloc segur i són respectats i acompanyats amb 
amor i determinació cap a un futur que aquí a la comarca pot construir-se amb passió i 
aprofitant tot el talent humà que ja tenim.

Totes les famílies en el llindar de la pobresa, són acompanyades a aprendre a pescar i i així 
poder deixar de posar la mà perquè el peix arribi a ella, sense major responsabilitat ni esforç.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Que la Conca no s’aturi

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

Quant temps dediques 
a l’estratègia de la teva empresa?

Com a consultors en orga-
nització empresarial ens 
trobem, molt sovint, amb 
dificultats per ajudar a 

les empreses a definir quin pot ser 
el seu millor tipus de sistema orga-
nitzatiu degut  a la manca de do-
cumentació treballada en relació 
a l’estratègia de l’empresa. No és 
possible definir el model correcte 
sobre com ens organitzem si abans 
no tenim ben clar a on estem o 
pretenem dirigir el vaixell. 

Hi ha molta informació relaciona-
da amb el procés de reflexió estra-
tègica, però la nostra experiència 
ens demostra que el tema no és la 
complexitat en l’execució d’aquest 
procés,  como el fet que no se li 
dona la importància que realment 
te. En el quadre adjunt, un possi-
ble exemple de passos a seguir, de-
finit por BSC Designer: 
 
Alguns dels problemes que trobem 
a les organitzacions per la man-
cança d’estratègia clara, comparti-
da y comunicada, son:
• Desmotivació del personal per 
no tenir clara la direcció i, en de-

terminats moments, no saber qui-
na decisió prendre per desconeixe-
ment del rumb del vaixell

• Es posen en marxa moltes inicia-
tives o projectes sense un sentit ali-
enat amb la resta d’iniciatives que 
s’arranquen internament a l’em-
presa. Algunes es queden a mitges 
i altres acaben i no s’implementen, 
amb la conseqüent desmotivació 
del personal involucrat

• Dificultat en aconseguir tenir un 
volum d’empresa que permeti ac-
cedir a nous mercats o oportuni-
tats. Generem organitzacions reac-
tives versus les proactives amb una 
estratègia clara

• Projecte conjunt i d’equip. Dei-
xem de tenir un projecte “definit” 
pel Director General o Propietari 
per tenir un projecte compartit per 
tot l’equip directiu. Tenir un bon 
equip i entre tots definir l’estratè-
gia ha de ser la vertadera funció 
del Director General

• I segurament me’n deixo uns 
quants més pel camí.
¿Comencem?  

Vaya! Qué sorpresa! Los fondos europeos van a ir a las GRANDES 
EMPRESAS! Quien lo habría sospechado! Tiene pinta de que este serà 
el proceso de dilapidación de fondos públicos más grande de la histo-
ria de la humanidad.

EE.UU acuerda un nuevo rescate de 900.000 millones $. A cada persona 
que gane menos de 75.000 $ la Admón le dará 300. Cuando llegue Biden 
volverá a aumentar el gasto público. La clave está en las ayudas directas. 
Algo que no entiende el gobierno español.

Jordi Solà 
President de TICAnoia

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

La fàbrica Seat de Martorell podria fabricar el cotxe elèctric petit de Volk-
swagen per a Seat, VW i Skoda

“Tots recordarem aquest 2020 com un any de 
grans reptes, en què el món s’ha alentit. Des de 

TICAnoia volem que, malgrat tot,
 la Conca d’Òdena no s’aturi”.

Tots recordarem aquest 2020 
com un any de grans reptes, 
marcat per la pandèmia de la 
covid-19 i la crisi sanitària, 

econòmica i social que està suposant. 
A l’Anoia es van viure precisament els 
primers compassos d’aquesta situació 
extrema, amb el tancament perimetral 
de la Conca d’Òdena. Però malgrat 
que el món s’ha alentit, no s’ha aturat 
del tot, tampoc a la comarca.

Un dels exemples més recents és el pro-
jecte de l’Àrea 5G Penedès, presentat a 
Igualada, que ha impulsat la Generalitat 
de Catalunya i en el qual TICAnoia ha 
col·laborat al costat del Mobile World 
Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, 
Neàpolis, Telefónica, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments d’Igualada i 
de Vilanova i la Geltrú. L’acció conjunta 
a l’Àrea 5G Penedès servirà perquè in-
dústria, societat civil, administracions i 
món acadèmic puguin treballar en so-
lucions integrades que permetin dina-
mitzar el territori.

Per recuperar-nos d’aquesta crisi que-
da molt camí per fer i no ens podem 
quedar quiets. Per garantir una Conca 
amb oportunitats de futur hem de su-
mar esforços. I és per això que actual-
ment TICAnoia està col·laborant en 
projectes en què hem unit forces amb 
diferents agents del territori. Per exem-
ple, per donar resposta a les necessitats 
dels centres sociosanitaris de la Conca 
durant el confinament va néixer MA-
LLA, impulsada conjuntament amb 
disseny=igualada. També estem tre-
ballant perquè la Conca disposi d’un 
espai de referència en el qual les em-
preses innovadores puguin teixir alian-
ces i transformar el territori en un pol 
d’atracció de talent tecnològic.
Un altre exemple és l’Aliança per la 
Conca, nascuda precisament arran del 
confinament de la Conca d’Òdena i que 
busca traçar estratègies comunes i ne-
cessàries entre els àmbits públic i privat 

de la zona, que ajudin a l’impuls socio-
econòmic de la mateixa. Aquest desem-
bre TICAnoia ha participat a un grup 
de treball de l’Aliança que ha permès 
recollir propostes per tirar endavant 
actuacions concretes per a la promoció 
del territori, a través dels recursos dels 
quals disposem: el pla de xoc que ha po-
sat en marxa el Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya, adreçat a territoris es-
pecialment afectats per les restriccions 
derivades de la covid-19; el Next Gene-
ration EU, d’Europa a la teva empresa, 
dirigida a informar i aglutinar projectes 
que puguin optar als fons europeus ex-
traordinaris que la Comissió Europea 
ha aprovat per impulsar i reactivar 
l’economia; o el projecte Treball, Talent 
i Tecnologia (TTT) que vol promoure 
la millora de competències del talent 
local i el creixement econòmic i soste-
nible del teixit empresarial a través de la 
tecnologia, de la mà de la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca d’Òdena 
i els agents del territori el treball digne. 
I una altra de les eines amb què comp-
ta la Conca d’Òdena és el Pla director 
urbanístic de l’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena (PDUAECO). 

El passat juliol TICAnoia va participar 
als debats del procés participatiu que va 
servir per donar a conèixer la iniciati-
va. I n’hem volgut formar part perquè 
a l’Anoia ens cal aprofitar totes les opor-
tunitats de què puguem disposar per 
donar suport a la consolidació del teixit 
empresarial que ja existeix i desenvolu-
par noves activitats empresarials. D’una 
banda servirà per atraure empreses de 
gran format a la comarca, i de l’altra, 
servirà per a la creació llocs de treball, 
acompanyat d’un pla de xoc i de polí-
tiques actives d’ocupació. És una gran 
oportunitat per definir la Conca del 
futur que, des del nostre punt de vista, 
ha de lluitar per esdevenir referent en 
sectors innovadors que garanteixin un 
creixement professional i personal a les 
properes generacions.  

“Qualsevol empresa que vulgui sentir que controla el 
rumb de la mateixa i no va a remolc del mercat o de la 

competència, hauria de començar per treballar el procés 
de reflexió estratègica amb la cura que es mereix”.

Cesc Alcaraz
Economista. soci-director FeedBackGround
@cescalcal
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REDACCIÓ / ANTIC GREMI TR. 

E l passat novembre i en 
format virtual es va 
celebrar l’Assemblea 

General Ordinària de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igua-
lada per als socis i sòcies de 
l’entitat. A banda de tractar 
diferents punts es va presentar 
i donar per aprovada la nova 
Junta Directiva que continua 
estant liderada per Montserrat 
Argelich i Solé, acompanyada 
de quinze homes i dones, cinc 
dels quals s’han incorporat re-
centment per continuar treba-
llant per la festa amb empenta 
i il·lusió.
En l’edició d’aquest any els 
desitjos de l’entitat han anat 
migrant per finalment ser 
plasmats en allò que realment 
es necessita, i en allò que la si-
tuació permetrà fer. Des de la 
Junta s’han dedicat els esforços 
en planificar una festa que si-
gui possible en l’escenari actu-
al i el previst, però lògicament 
entenent que l’escenari canvia 
de forma imprevista i ràpida. 
A l’assemblea es van donar a 
conèixer diferents propostes 
de com plantejar la celebració 
dels propers Tres Tombs i la 
resta d’actes que acompanyen 
les festes gremials o que tam-
bé es duen a terme al llarg de 
l’any. Ara més que mai el més 

La UEA , amb les extraescolars, un 
sector estratègic pel talent

L’ICS a l’Anoia crea una unitat de 
seguiment de la covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Institut Català de la 
Salut a l’Anoia ha creat 
la Unitat de Notifica-

ció i Seguiment de covid-19 
(UNISC) que està formada 
per un equip de professionals 
d’infermeria, tècnics en cures 
auxiliars d’infermeria i perso-
nal de la Unitat d’Atenció a la 
Ciutadania. El grup té com a 
objectiu concentrar en un ma-
teix punt la resposta al segui-
ment i l’acompanyament de 
les persones diagnosticades 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest desembre la 
Unió Empresarial de 
l’Anoia es va reunir 

amb el sector de les acadèmies 
i centres d’ensenyament extra-
escolar de l’Anoia, considerat 
per la UEA un sector estratè-
gic pel talent de la comarca i 
molt castigat per les mesures 
covid. 
A la trobada van compartir les 
preocupacions, les necessitats 
i les oportunitats que els pot 
deixar aquesta situació,  ana-
litzar com des de la patronal 
de l’Anoia es podria ajudar al 
sector en la situació actual, a 
més de poder treballar per un 
sector més competitiu, més  
visible i que tingui més reco-
neixement per la societat i els 
governs. 
L’Anoia compta amb més 
d’una setantena d’empreses 
dedicades als ensenyaments 
no reglats d’idiomes, arts plàs-
tiques, dansa, informàtica i 

de covid-19.
Els professionals de la Unitat 
assumeixen la realització de 
les proves PCR a les escoles. 
En paral·lel, s’ocupen de fer el 
seguiment de pacients sense 
símptomes (o bé amb simp-
tomatologia lleu que clínica-
ment estan estables) que tenen 
la infecció confirmada i que 
pertanyen als equips d’atenció 
primària de l’ICS. També van 
participar en el cribratge po-
blacional que es va realitzar a 
Igualada i Santa Margarida de 
Montbui, la primera setmana 

important és mantenir la qua-
litat de la festa, no la quantitat, 
i que en tots els actes que pes 
puguin fer es mantingui l’es-
sència, per damunt de tot.
En tot cas, des de la Junta de 
l’entitat es vol avançar que els 
Tres Tombs es realitzaran, 
però d’una forma diferent a 
la de sempre; seran simbòlics 
i molt reduïts. És obvi que no 
hi haurà participació forana, 
ni convocatòria a participants 
externs.
Pel que fa al Concurs de Di-
buix a les escoles d’Igualada, 
anunciar que es continuarà 
duent a terme. I pel que fa 
al  Concurs de Fotografia or-
ganitzat amb la col·laboració 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, com en els darrers 
40 anys, també es seguirà fent. 
Properament es farà ressò de 
les bases.
Per últim, l’entitat fa un agra-
ïment especial a les persones 
que col·laboren amb l’enti-
tat com a voluntàries i que 
malauradament enguany, 
no podran ser-hi totes; a les 
empreses col·laboradores i 
anunciants, a les administra-
cions, i evidentment als socis 
i sòcies que estimeu i vetlleu 
per la festa. Aprofiten per de-
sitjar a tothom unes molt bo-
nes festes i un any nou ple de 
salut i energia.

Els Tres Tombs es faran, 
simbòlics i reduïts

de desembre. A partir de les 
vacances escolars de Nadal, 
també donaran suport al cri-
bratge de professionals i usu-
aris de les residències geriàtri-
ques i de les de persones amb 
disminucions, i als centres de 
menors de l’Anoia, per tal de 
complir amb la normativa es-
tablerta pel Departament de 
Salut.
La Unitat és actualment ope-
rativa els dies laborables de 8 
a 5 de la tarda, però la seva ac-
tivitat estarà condicionada per 
l’evolució de la pandèmia.

noves tecnologies.... Un sector 
que a més de ser important en 
dimensió, representa un dels 
puntals en l’ensenyament ex-
tracurricular i l’adquisició de 
competències tècniques, espe-
cífiques i també transversals 
dels nostres infants, joves i no 
tant joves.  
Afectats com molts altres sec-
tors per la incertesa i la inde-
fensió davant les mesures pre-
ses a correcuita i sense tenir en 
compte totes les realitats i ca-
racterístiques de les activitats 
que realitzen, van coincidir en 
manifestar diverses problemà-
tiques compartides com el fet 
que les classes online no són  
possibles en els diferents tipus 
d’ensenyaments, que en molts 
casos són ensenyaments que 
ajuden a la conciliació famili-
ar  -ja de per si tan complicada 
amb la pandèmia-, que els res-
ponsables que n’estan al càrrec 
són professionals, titulats, que 
no se’ls hi ha donat visibilitat 
com a tal i  es troben compe-

tint amb un elevat intrusisme 
que està al marge de regulació 
i normatives.
El sector posava de manifest 
que en aquesta pandèmia ha 
fet un esforç ingent per adap-
tar-se a mides d’aula, de grups, 
de virtualitat, ha adaptat preus, 
horaris grups, ha reciclat els 
professors, ha acompanyat a 
les famílies en aquesta aposta 
tecnològica... I que malgrat 
aquests esforços s’han trobat 
desatesos i condicionats.
Estan convençuts que el fu-
tur passa per un nou format 
d’ensenyament, però no es-
trictament virtual, i necessiten 
treballar aquesta aposta tec-
nològica, tant d’equipaments 
com de personal, en nous mo-
dels de formació, i poder revi-
sar els models de negoci i els 
preus per seguir oberts.
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia incorpora així un nou Grup 
de treball per representar el 
sector de les activitats extraes-
colars de la comarca.

Bateria 720 wh
          Motor    80 Nm
            12 velocitats  

a partir 
de 150€
al mes

24 quotes sense interessos 

 
TORPADO 2021  

XANTO Z  
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Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes
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Permetran fer PCR i 
proves fora dels cen-

tres, que esponjaran els 
serveis i garantiran la 
seguretat de professio-

nals i ciutadans durant 
la pandèmia

    Els mòduls annexos 
s’ubicaran en llocs molt 

propers als centres i 
seran gestionats pels 

mateixos CAP

Vista virtual del mòdul.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Sa-
lut ha començat els 
tràmits per instal·lar 

mòduls de suport al costat de 
més d’un centenar de centres 
d’atenció primària (CAP) de 
tot Catalunya perquè puguin 
desenvolupar l’activitat Co-
vid i no Covid en espais di-
ferenciats. Ja s’ha comunicat 
als ajuntaments que aquestes 
construccions, de caràcter 
temporal, s’ubicaran al costat 
dels centres sanitaris.
La voluntat és traslladar a 
aquests espais annexos l’acti-
vitat relacionada amb el co-
ronavirus –proves PCR, tests 
ràpids, identificació de con-
tactes, exploracions, etc.– per 
garantir els dobles circuits. 
L’objectiu de Salut és procurar 
amb urgència que el sistema 
públic d’atenció primària pu-
gui desenvolupar la seva ac-
tivitat en espais diferenciats 
per patologies, per assegurar 
una major seguretat de pro-

Salut instal·larà mòduls en tres 
CAP’s de l’Anoia per separar 
l’activitat Covid

Els treballadors de Buff 
reben una targeta per 
gastar en restaurants locals

REDACCIÓ / LA VEU 

A rran del context ac-
tual que estem vivint 
provocat per la co-

vid-19, són moltes les empre-
ses que han hagut de renun-
ciar al tradicional sopar de 
Nadal i han optat per buscar 
alternatives.
El cas de BUFF® n’és un exem-
ple. La companyia igualadina 
ha volgut col·laborar amb el 
sector de la restauració, un 
dels més afectats per la pandè-
mia, i fer costat als restaurants 
de la zona per ajudar-los a re-
cuperar-se mica en mica des-
prés de mesos tan complicats.
La marca líder en accessoris 
de coll i cap reconeguda a tot 
al món, amb seu a Igualada, 
ha inclòs aquest any al seu lot 
de Nadal una targeta restau-
rant que totes les persones de 
la companyia podran gaudir 
i utilitzar a qualsevol establi-
ment. Aquesta targeta la re-
bran les més de 500 persones 
que formen part de la planti-
lla. La iniciativa s’ha portat a 
terme amb el suport del Gre-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat 
en la seva aposta per 

generar energia renovable, té 
en marxa diversos projectes 
per aprofitar sòl públic i in-
fraestructures existents o en 
construcció, per a generar 

fessionals i ciutadans dins els 
centres.
En els mòduls, s’hi podrà fer 
l’atenció a persones amb pro-
blemes respiratoris i símpto-
mes de la covid-19. Sobretot 
estan pensats per als CAP que 
ara tenen dificultats d’espai 
per mantenir un circuit sepa-
rat entre l’atenció dels pacients 
amb sospita de covid-19 i els 

que hi van per altres motius. 
La previsió és que, a partir 
de gener, comencin a entrar 
en funcionament. El desple-
gament d’aquestes estructu-
res es farà en espais propers 
als centres i seran gestionats 
pels mateixos equips d’atenció 
primària (EAP), que seran els 
que en decidiran l’ús concret.

Distribució dels mòduls per 
regió sanitària
A la Regió Sanitària Catalu-
nya Central està prevista la 
instal·lació de 14 mòduls de 
suport, dels quals a l’Anoia 
s’ubicaran al costat dels CAP 
següents: CAP Anoia d’Igua-
lada (passeig), CAP Santa 
Margarida de Montbui i CAP 
Vilanova del Camí.
El desplegament de mòduls 
s’emmarca en el Pla d’enfor-
timent i transformació de 
l’atenció primària, amb l’ob-
jectiu d’oferir més espai i con-
fort a la ciutadana i crear cir-
cuits diferenciats entre Covid 
i no Covid. El Pla vol millorar 
l’accessibilitat i els processos, 
com també augmentar la re-
solució i atendre bé la croni-
citat. Preveu la contractació 
de nous perfils als EAP, per la 
qual cosa farà necessari dis-
posar de més espais. Compta 
amb una inversió global de 
gairebé 300 milions d’euros 
fins al 2022.

mi d’Hostaleria i Turisme de 
l’Anoia.
En paraules de l’Almudena 
Cara, People Manager: “Som 
conscients que hi ha sectors 
que estan patint greument les 
conseqüències de la situació 
sanitària que estem vivint i 
per això volíem trobar la ma-
nera de donar-los suport. En 
molts altres aspectes ens hem 
hagut de reinventar i vam con-
siderar que també havíem de 
buscar la manera d’adaptar el 
sopar d’empresa i alhora apor-
tar el nostre gra de sorra a la 
societat”.
Per la seva part, el President 
del Gremi d’Hostaleria i Tu-
risme de l’Anoia, Pere Santos, 
s’ha mostrat molt satisfet amb 
la proposta: “Des del gremi 
preveiem el tancament d’un 
40% dels establiments a cau-
sa de la crisi de la covid-19, 
així que estem molt agraïts 
de comptar amb iniciatives 
com aquesta que ens ajuden a 
fer fluir l’Economia circular”. 
Amb aquesta acció, BUFF® 
torna a posar de manifest el 
seu compromís social.

La Generalitat llogarà sòl per 
a posar energia renovable

aquest tipus d’energia. L’In-
casòl té previst treure a llo-
guer finques de la seva pro-
pietat en sòl no urbanitzable 
per tal de destinar-les a parcs 
fotovoltaics. Aquests terrenys 
que es comercialitzaran mit-
jançant concurs, seran prò-
xims a sectors industrials.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Aquesta és una mostra 
promoguda per la Di-
putació de Barcelona, 

que mostra als visitants 
les característiques i 
la importància de la 

gestió dels residus
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L a seu del Consell Co-
marcal de l’Anoia, a 
la Plaça Sant Miquel 

d’Igualada, acull l’exposició 
Reduïm residus!, una propos-
ta de la Diputació de Barcelo-
na que mostra als visitants les 
característiques i la importàn-
cia de la gestió dels residus, 
amb l’objectiu d’afavorir i in-
crementar la participació de la 
ciutadania en la presa de deci-
sions ambientals. 
Així doncs, entre el 19 de de-
sembre i el 19 de gener, tant el 
personal de la institució com 
les persones usuàries que visi-
tin l’edifici en podran gaudir. 
L’exposició Reduïm residus! 
vol incidir en la urgència de 
reduir els residus que produ-
ïm i la necessitat de separar 
correctament els residus ge-
nerats. 
En aquest sentit, consta de 
diferents plafons explicatius, 
anomenats “La natura no fa 
residus. La natura és circular”, 
“Generem residus! De matèria 
primera a residu”, “Amaguem 
els residus sota l’estora? La 
gestió de les escombraries”, 
“Els protagonistes. Què hi va? 
Què no hi va?”, “Altres siste-
mes de recollida”, “Tot comen-
ça per tu: reduir, reciclar, reu-
tilitzar” i “Coses que passen a 
la Terra: notícies breus sobre 

Exposició al Consell Comarcal 
sobre reducció de residus

REDACCIÓ / LA VEU 

F ins al proper dijous, 31 
de desembre, es poden 
sol·licitar les beques del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
per infants i joves de la co-
marca que vulguin estudiar 
ensenyaments artístics extra-
escolars i que compleixin els 
requisits de la convocatòria. 
La finalitat és facilitar la pràc-
tica d’activitats de caire artístic 
i cultural i fomentar, alhora, el 
màxim accés a aquesta tipolo-
gia d’ensenyaments. 
Aquests ajuts de nova creació 
s’adrecen a infants i joves de 
la comarca que tinguin en-
tre 3 i 16 anys i la subvenció 
atorgada serà compatible amb 
qualsevol altra concedida per 
altres administracions o ens 
públics o privats, però l’im-
port total rebut per la mateixa 
finalitat no podrà superar el 
seu cost total. 
El Consell Comarcal ha pre-
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Ò mnium Cultural 
Anoia va organitzar 
el passat cap de set-

mana una recollida de signatu-
res en favor de l’amnistia, en el 
marc de la campanya “Amnis-
tia. Fem-nos lliures!” L’objectiu 
era fer visible el clam transver-
sal i unitari per l’amnistia i l’au-
todeterminació, com un dels 
gran consensos de país, així 
com denunciar que hi ha més 
de 2.850 persones represalia-
des.
La voluntat de la campanya 
de recollida de signatures és 
aconseguir el màxim suport 
possible entre la ciutadania de 
Catalunya per tal que l’Estat 
espanyol reconegui l’existència 
d’un conflicte polític a Cata-

la producció i gestió de resi-
dus arreu del món”. 
Santi Broch, vicepresident 2n 
del Consell Comarcal i res-

ponsable de l’àrea de Soste-
nibilitat i Territori, afirma 
que “és deure de tots i totes 
adoptar compromisos ferms 
amb el respecte al planeta i, 
en aquest sentit, exposicions 
com aquesta contribueixen, 
de manera didàctica i prope-
ra, a conscienciar les perso-
nes sobre la importància de 
reduir els residus que produ-
ïm; només amb el compro-
mís de cadascun de nosaltres 
aconseguirem reduir la nos-
tra petjada sobre el planeta”.

Darrers dies per 
demanar les beques del 
Consell d’estudis artístics

vist una dotació de 10.000 
euros per aquest concepte i 
els ajuts podran ser del 50 o 
del 100% del cost de l’activi-
tat extraescolar fins a un mà-
xim de 350 euros, en funció 
de la renda de les famílies o 
de la seva situació socioeco-
nòmica. Hi poden optar els 
infants i joves empadronats 
en municipis de la comar-
ca i inscrits en una activitat 
extraescolar organitzada per 
una associació, entitat, so-
cietat mercantil, AMPA o 
qualsevol institució com un 
Ajuntament que tingui cen-
tres d’ensenyaments artístics 
a la comarca. 
Els detalls de la convocatò-
ria, els topalls de renda per 
optar-hi, la documentació 
necessària i el formulari de 
sol·licitud es poden trobar 
al web www.anoia.cat. Per a 
més informació es pot trucar 
també al telèfon del Consell 
Comarcal 93 805 15 85.

Òmnium recull firmes 
per a la llei d’amnistia

lunya. Un conflicte, per altra 
banda, que només es pot resol-
dre a través d’una llei d’amnis-
tia i fent possible l’exercici del 
dret a l’autodeterminació. Així 
mateix, es vol que aquest clam 
transversal de tota la societat 
civil per una amnistia dels pre-
sos polítics i del conjunt dels 
represaliats arribi amb força a 
Madrid, es debati al Congrés 
dels Diputats i s’acabi materi-
alitzant en una llei d’amnistia 
que és jurídicament viable i 
políticament possible.
Òmnium Cultural desplega la 
campanya perquè entén que 
l’amnistia és l’única solució 
global que abraça el conjunt 
dels represaliats, i que el dret 
a l’autodeterminació és l’única 
via per solucionar el conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat.
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D issabte 19 el grup 
mediambientalista 
Igualada pel clima va 

realitzar una acció de neteja 
matinal al mirador de les Co-
mes on des de fa mesos s’acu-
mulen deixalles provinents de 
“botellons” davant l’incivisme 
de les persones que llencen 
tots aquests residus al medi 
natural que acabaran a rius i 
mars.
Es van recollir molts quilos 
de brossa que mai hauria anat 
als contenidors per deixadesa, 
tantsemenfotisme, passotisme... 
Entre tot el recollit vam trobar 
gran quantitat de:
- Llaunes, ampolles de plàstic i 
altres plàstics
- Deixalles de restes de menjar 
ràpid, amb considerables so-
brets de ketchup sense usar...
- Unes ulleres de bussejar 
- Parafangs, filtres, retrovisors 

El col.lectiu Igualada pel Clima fa 
neteja de deixalles a les Comes

Sessió sobre el resultat 
comptable davant la 
realitat econòmica
REDACCIÓ / LA VEU 

E l resultat comptable ens 
informa només d’un 
aspecte de la nostra 

empresa o negoci. A més, són 
complicats, voluntaris i no hi ha 
instruccions per a la seva con-
fecció. Per tal de seguir acom-
panyant a les empreses, resoldre 
els dubtes plantejats pel que fa a 
la comptabilitat davant la reali-
tat econòmica actual; però tam-
bé,  dotar-les-hi d’eines per a la 
seva consolidació, creixement i 
prosperitat perquè siguin més 
fortes i competitives, la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA) i 
l’Associació Catalana de Comp-
tabilitat i Direcció (ACCID) 
han organitzat conjuntament 
una sessió virtual que s’em-
marca dins el cicle de píndoles 
empresarials anomenades We-
binars UEA.
En aquest sentit, a través 
d’aquesta sessió s’ha pogut 
comprovar de forma didàctica i 
concisa com fer una anàlisi de 
les masses patrimonials i del 
control de la tresoreria. L’acta 
ha comptat amb la ponència de 
l’economista, expert comptable 
acreditat REC i AECA i tècnic 
tributari, Jose Luís Giral. 
L’economista i expert compta-
ble ha explicat a les empreses 
que el resultat comptable és 
essencial per a molts aspectes 
de l’empresa: per determinar la 
base de l’impost de societats per 
tributar, per repartir divendres 
als accionistes o per conèixer 
la situació patrimonial de l’em-
presa. I també, per conèixer-ne 
la seva solvència. A més, Giral 
ha exposat una proposta de 
control global i que per dur-lo 
a terme, cal fer tenir en compte 
tot un conjunt d’elements com 
l’anàlisi dels estats financers bà-
sics, el càlcul de les masses pa-
trimonials, l’elaboració i com-
paració de ràtios i evolució de la 
situació financera. Per  tal d’in-
troduir i explicar la matèria en 
qüestió, Giral ha obsequiat als i 
les assistents amb una plantilla 
gratuïta, oberta i orientativa a 
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F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) modifica els 

horaris d’acabament del ser-
vei les nits de Nadal i de Cap 

disposició de les empreses.
Davant la situació financera ac-
tual, Giral s’ha referit a les em-
preses afirmant que “els ICOs 
han donat certa estabilitat a 
les empreses. Però serveixen 
per aguantar la pandèmia, no 
per resoldre deutes anteriors” i 
que “les mesures financeres que 
s’han dut a terme per prevenir 
la falta d’activitat han sigut bo-
nes per frenar l’impacte de l’atu-
rada, però que no s’ha d’oblidar 
la generació de beneficis”.

Futurs webinars UEA
La Unió Empresarial de l’Anoia 
va tancar la temporada dels we-
binars UEA 2020 el divendres 
dia 18 de setembre sobre els 
Fons Europeus de Recuperació 
i Resiliència, una sessió que és 
possible gràcies a la col·labo-
ració de Foment del Treball 
Nacional, ACCIÓ i Catalunya 
– Next Generation EU. 
De cara al nou any, ja prepara 
nous webinars per seguir do-
nant aquest servei d’informació 
i acompanyament empresarial. 
En aquest sentit, per al pro-
per dimarts dia 12 de gener 
tindrà lloc el webinar “Créi-
xer en temps interessants” de 
la mà d’Oriol López, assessor 
del creixement d’empreses qui 
donarà pautes a les empreses a 
centrar-se en les prioritats reals 
per assolir els seus objectius es-
tratègics. 
D’altra banda, per al proper di-
mecres dia 20 de gener, la sessió 
online estarà conduïda per Jordi 
Tarragona, conseller de famílies 
empresàries. Sota el títol “Em-
prenedoria de pel·lícula per a la 
família empresària”, aquest we-
binar vol donar resposta que si 
la família propietària perd l’es-
perit que les empreses familiars 
comencen per l’emprenedoria 
d’algú, és difícil que superi amb 
èxit els reptes de regeneració 
estratègica als que abans o des-
prés haurà de front. Una cons-
tatació que l’actual pandèmia 
ha recordat. La sessió repassarà 
els fonaments de l’emprenedo-
ria a través del cinema. 

i altres trossos de cotxe.
- Preservatius
- Bossetes de marihuana
- I mil merdes més.
Amb aquesta acció volem de-
nunciar i cridar contra aques-
tes actituds d’incivisme i de-
manem a les administracions 
que prenguin partida, ja sigui 
amb més vigilància, accions 
punitives, neteja i sobretot 

aplicant el sistema de devolu-
ció i retorn d’envasos que evi-
taria la dispersació d’aquests al 
medi natural.
Els organitzadors volen agrair 
a l’ajuntament d’Igualada “la 
logística de la recollida apor-
tant contenidors de recollida 
selectiva i l’emplacem a impli-
car-se per actuar a la zona i a 
moltes altres amb urgència!”.

FGC adapta els horaris per les nits 
de Nadal i Cap d’Any

d’Any. D’aquesta manera, el 
servei de trens s’adapta, d’una 
banda, a les necessitats i hàbits 
de mobilitat de les persones 
usuàries durant aquests dies 
assenyalats i, de l’altra, a les 
mesures per a la contenció de 

la covid-19 aplicables a partir 
del 21 de desembre decretades 
pel Govern.
Així, avui dijous 24 de de-
sembre, vigília de Nadal, el 
servei de trens d’FGC finalit-
zarà a les 23.00h a totes les lí-
nies. Pel que fa a la nit de Cap 
d’Any, els trens circularan fins 
a les 01.00h. La resta de dies, 
Ferrocarrils oferirà el servei 
que està donant actualment: 
seguirà oferint el 100% de la 
seva oferta en horari de 5h a 
24h, també durant el cap de 
setmana.
D’aquesta manera, FGC con-
tinuarà fomentant durant 
el Nadal l’ús del transport 
públic i la mobilitat soste-
nible, sempre en el marc de 
les recomanacions vigents de 
l’ATM pel que fa a la mobi-
litat en transport públic: vi-
atjar amb la mascareta i no 
menjar i no beure, i evitar 
parlar durant els viatges.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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S’apropen de nou les fes-
tes de Nadal i amb elles 
la tradició de regalar 

il·lusió i presents als més pe-
tits i petites de la família. Ja fa 
dies que per les cases corren 
els tradicionals catàlegs de 
joguets de les principals boti-
gues del territori.
Des de l’Àrea d’Igualtat de gè-
nere i LGTBI de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena un 
any més us volem fer reflexi-
onar en relació a aquests catà-
legs i quins missatges poden 
transmetre implícitament.
Com ja sabeu els jocs i les jo-
guines són una eina de soci-
alització dels infants. És des 
de ben petits que el joc ens 
transmet tot una sèrie de va-
lors, rols, desitjos, maneres de 
fer i en definitiva de ser. Les 
joguines són, doncs, una eina 
fonamental que ajudaran als 
nostres infants a créixer i a de-
senvolupar-se.
Heus aquí la importància de 
reconèixer tots els missatges 
implícits que poden trans-
metre els usos estereotipats i 
sexistes de les joguines. Es de-
tecta, en els catàlegs, joguines 
destinades principalment a les 
nenes i joguines per als nens 
per les imatges que apareixen 
o per l’ús estereotipat dels co-
lors. 
Una socialització sexista faci-

Campanya de la MICOD sobre l’ús 
sexista de les joguines

Tres instituts d’Igualada, 
seleccionats per als 
Premis RetoTech

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Endesa i el 
Departament d’Educa-
ció han fet públics els 

noms dels 30 instituts catalans 
seleccionats per participar als 
Premis Retotech. RetoTech és 
un projecte de programació 
totalment gratuït que facili-
ta als centres participants la 
formació i el material neces-
sari (kit de robòtica i impres-
sora 3D) per dur a terme un 
repte tecnològic a l’aula. En la 
convocatòria s’anunciaven 20 
places disponibles, però final-
ment, han estat 30 els centres 
escollits a causa de l’alt grau 
de participació i interès que 
ha generat entre la comunitat 
educativa. A l’Anoia, els tres 
dels centres escollits són a 
Igualada: són els instituts Pere 
Vives, Joan Mercader i Badia 
Margarit.
RetoTech és un projecte de 
caràcter formatiu que fomen-
ta l’emprenedoria tecnològi-

litarà que els nens i les nenes 
es converteixin en persones 
adultes amb actituds masclis-
tes i mostrarà un sol model 
social preestablert en funció 
del seu gènere. Educar en la 
igualtat des de la infància és la 
mesura fonamental per tal que 
les noves generacions creixin 
qüestionant els estereotips 
sexistes i desenvolupant capa-
citat crítica per posar en dubte 
els discursos masclistes nor-
malitzats en el nostre dia a dia. 
Les persones adultes i la in-
dústria de les joguines fem 
un ús sexista del joc quan fa-
cilitem a les criatures joguines 
que estableixen l’aprenentatge 
de determinats rols sexistes i 
quan posem obstacles a l’accés 
a la resta de jocs. A més, hem 
de tenir en compte que un ús 
no sexista de les joguines no 
consisteix a oferir a les nenes 
joguines “de nens” però de co-
lor rosa, sinó a eliminar la dis-
tinció de joguines per a nens i 
joguines per a nenes. 

LES NENES VOLEN 
SER PRINCESES 
Si bé és cert que les dones han 
accedit durant les últimes dè-
cades al mercat laboral, fer 

una ullada a un catàleg de jo-
guines deixa clar que les nenes 
troben més oferta per apren-
dre a cuidar nadons, maqui-
llar-se, netejar i a cuinar que 
per aficionar-se a la ciència i 
a l’esport. Revisant les princi-
pals joguines pensades per a 
nenes trobarem que complei-
xen els següents mites: 
- El mite de la bellesa: Jocs per 
pentinar-se i maquillar-se fo-
calitzen la seva atenció en el 
fet d’estar guapes, segons un 
model de bellesa únic. 
- Les dones com a objecte de 
desig: aquest mandat es trans-
met a través de l’oferta de 
nines amb mides impossibles i 
mitjançant referents de perso-
natges presumits i seductors. 
- El mite d’amor romàntic: La 
disfressa de princesa segueix 
sent un dels predilectes de les 
nenes. Aprenen a sospirar per 
amor i somniar amb el seu 
príncep blau, com la majoria 
de princeses dels contes. Mo-
dels que no afavoreixen que 
les nenes es converteixin en 
dones autònomes, capaces de 
negociar relacions igualitàries 
amb les seves parelles. 
- Maternitat obligatòria: L’ofer-
ta de joguines nadó dirigides 
a les nenes té un doble efecte. 
Per una banda, transmetre el 
mandat de la maternitat a les 
nenes i desanima en els nens 
el desenvolupament d’actituds 
de cura i tendresa.  

ca. El programa planteja un 
repte al personal docent i als 
estudiants dels centres edu-
catius participants per tal que 
desenvolupin iniciatives tec-
nològiques innovadores enca-
minades a resoldre necessitats 
reals del seu entorn escolar o 
social. Per fer-ho, la Fundació 
Endesa els facilitarà 10 kits 
de robòtica basats en la plata-
forma de software i hardwa-
re Arduino (ZUM kit) i una 
impressora 3D Witbox Go!. 
Així mateix, els professors del 
centre rebran formació online 
i seguiment continuat a través 
de la plataforma de formació 
de RetoTech Fundació En-
desa, amb el suport de l’equip 
de BQ Educació. Aquesta for-
mació estarà reconeguda en el 
Pla de Formació del Professo-
rat del Departament d’Educa-
ció. Els alumnes, guiats pel seu 
tutor, hauran de presentar un 
projecte final on es combinin 
elements impresos en 3D amb 
robòtica i una aplicació mòbil 
ad hoc. 
La col·laboració del Depar-
tament d’Educació amb En-
desa en el projecte RetoTech 
s’emmarca en el desplegament 
d’actuacions del Pla interde-
partamental STEMcat, apro-
vat per AdG de setembre de 
2019, per l’impuls de les vo-
cacions científiques, tecno-
lògiques, en enginyeria i en 
matemàtiques (conegudes per 
les seves sigles angleses com a 
STEM) i, concretament, en el 
programa d’innovació peda-
gògica STEAMcat que desen-
volupa el Departament d’Edu-
cació en un conjunt de centres 
de primària i secundària.
Des del llançament de Re-
toTech l’any 2015, i en les sis 
edicions que s’han fet, in-
closa aquesta última, hi par-
ticiparan 28.941 alumnes i 
1.932 professors. Enguany, 
s’han acabat cobrint un total 
de 200 places, de 339 sol·lici-
tuds rebudes, entre els centres 
d’Andalusia, Aragó, Balears, 
Catalunya, Extremadura i la 
Comunitat de Madrid.  

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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Som-hi (PSC i Comuns) 
diu que ha condicionat 
el 25% del pressupost 

que defensa 
Marc Castells

Cap sorpresa: Som-hi tornarà a 
pactar el pressupost amb Castells

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del 28 de de-
sembre entra en fun-
cionament la nova 

zona taronja a l’aparcament 
de la Sagrada Família, amb 42 
places d’estacionament gratu-
ït, limitat a 1 hora i 30 minuts 

Nova zona taronja, ara 
a la Sagrada Família

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de “diverses 
setmanes de negoci-
acions”, la formació 

d’esquerres Igualada Som-hi 
ha anunciat que “ha aconseguit 
incorporar un seguit de me-
sures” al Pressupost per l’any 
2021 d’Igualada “amb políti-
ques que se centren en donar 
una resposta social i econò-
mica a la crisi provocada per 
la pandèmia de la covid-19”. 
D’aquesta manera, Som-hi 
tornarà a pactar el pressupost 
municipal amb Junts per Igua-
lada, que lidera Marc Castells, 
assolint així la mesura necessà-
ria per tirar-lo endavant. Una 
decisió que es veia venir des de 
l’inici, malgrat que s’ha volgut 
escenificar una certa “tensió” 
que totes les fonts consultades 
expliquen que ha existit molt 
superficialment.
El portaveu d’Igualada Som-
hi, (PSC i Comuns), Jordi Cu-
adras, ha afirmat en roda de 
premsa que “el moment que 
vivim és greu i cal, més que 
mai, capacitat d’acord per fer 
que la ciutat avanci i no quedi 
encallada. La política ha de ser 
sinònim de solucions i no de 
més problemes. Han estat uns 
dies intensos, vèiem que s’apro-
pava el final d’any i la ciutat 
corria el risc d’haver de prorro-
gar el seu Pressupost, cosa que 
ens hagués semblat un error”. 
Cuadras detalla que “Igualada 
Som-hi ens hem arremangat 
per ser útils a la ciutadania, 
hem presentat propostes, les 
hem fet valer i estem contents 
d’haver-les aconseguit, sobre-
tot, pensant en que hi haurà 
ciutadanes i ciutadans d’Igua-
lada que podran tenir una mi-
llor qualitat de vida a través de 

per afavorir la rotació de ve-
hicles i dinamitzar l’activitat 
comercial. 
L’adequació s’ha fet aprofitant 
les tasques d’asfaltatge que 
s’han dut a terme en aquest 
espai i respon a les sol·licituds 
i propostes de les entitats co-
mercials i veïns de la zona.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia serà la seu del 
segon laboratori de la-
boratoris d’innovació 

social i digital a Catalunya. El 
Col·laboratori Anoia-Iguala-
da és un projecte impulsat pel 
Departament de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, 
l’Ajuntament, l’Associació TIC 
Anoia i la Fundació I2Cat. 
El conseller Jordi Puigneró, i 
l’alcalde, Marc Castells, ja han 
signat el conveni per posar en 
marxa la iniciativa.
Amb la mateixa metodologia 
emprada en el projecte pilot, el 
Col·laboratori Cat Sud, per do-
nar resposta als reptes del ter-
ritori i innovar conjuntament, 
s’ha realitzat el mapeig d’enti-
tats i Labs de la zona, la majo-
ria d’ells aglutinats al voltant de 
la taula d’innovació de l’Anoia.
Ara s’obre un procés d’adhesió 
per incorporar agents del terri-
tori i dur a terme projectes que 
se centraran en les activitats al 
voltant de l’Àrea 5G Penedès 

Igualada, seu del segon 
Col·laboratori 
d’Innovació de Catalunya

Anoia, presentada dilluns pas-
sat.
En el marc de la iniciativa dels 
Laboratoris de Ciutadania Di-
gital, la Secretaria de Políti-
ques Digitals de la Generalitat 
de Catalunya té com a objectiu 
desplegar un model d’inter-
connexió de laboratoris d’in-
novació social i digital per tot 
el territori català.
Després de posar en marxa el 
Col·laboratori Cat Sud durant 
el mes de juny de 2020, es va 
iniciar la identificació d’altres 
territoris on desplegar el ma-
teix model d’interconnexió de 
laboratoris d’innovació soci-
al i digital per poder estendre 
aquest projecte a tot el país.
Un col·laboratori és una xarxa 
de col·laboració entre admi-
nistracions, universitats, em-
preses, ciutadania, i centres 
de recerca. Una xarxa que està 
vinculada a un territori i apro-
fita els actius i coneixements 
dels diversos actors per inno-
var conjuntament i resoldre els 
reptes que es plantegen. 

les mesures que hem incor-
porat al Pressupost”.
En global, Igualada Som-hi 
“condicionarà prop d’un 25% 
del pressupost de l’Ajunta-
ment en inversions per al 
proper any tot arribant a la 
xifra de gairebé 2 milions 
d’euros”. Jordi Cuadras afirma 
que “amb aquestes mesures 
llencem un missatge molt clar 
de que Igualada ha de donar 
una resposta social i econò-
mica a l’alçada i que nosaltres 
sempre estarem defensant 
polítiques públiques al servei 
de la gent. Ara ho fem des de 
l’oposició però també ho fa-
rem quan governem”.
D’altra banda, Igualada Som-
hi s’ha mostrat sorpresa pel 
fet que, segons ha trascen-
dit, hagi estat l’únic grup de 
l’oposició que ha fet arribar 
propostes al govern. 

Targetes de compra al 
comerç local per aturats
Davant l’augment de l’atur que 
hi ha hagut a la ciutat i davant 
les dificultats que molts co-
merços tenen per ser un dels 
sectors més afectats, Igualada 

Som-hi ha aconseguit que el 
Pressupost incorpori la crea-
ció d’una targeta de consum 
local per aquest col·lectiu de 
persones. Es crearà aquesta 
targeta que anirà directament 
a beneficiar el petit comerç i, 
alhora, facilitar que les per-
sones sense feina tinguin un 
import contundent per a fer 
compres a la ciutat.

Habitatge públic
En l’àmbit de l’habitatge, Som-
hi ha aconseguit que el Pres-
supost incorpori una partida 
per a iniciar la construcció 
dels pisos d’habitatge públic 
municipal de lloguer assequi-
ble que es construiran al car-
rer de Sant Carles, 54, darrere 
del Mercat Municipal, després 
que al Pressupost d’aquest 
2020 Som-hi hagués aconse-
guit la partida per adquirir 
l’espai on es faran: “Vivim en 
un moment d’emergència ha-
bitacional i la ciutat té un pro-
blema amb l’habitatge. Farem 
que famílies que ara tenen 
dificultat per accedir a un ha-
bitatge digne, puguin fer-ho”, 
afirma Jordi Cuadras.
En l’àmbit de la mobilitat ver-
da, la formació ha aconseguit 
que s’impulsi una prova pilot 
pels caps de setmana per a 
convertir el carrer d’Òdena i el 
carrer de Sant Pau en carrers 
de vianants, i que durant el 
proper any s’instal·lin aparca-
ments segurs per a bicicletes 
en diferents punts de la ciutat, 
s’elabori un estudi per adaptar 
la Rambla de Sant Isidre al seu 
ús definitiu per a vianants i 
que es doni continuïtat, amb 
una nova partida pressupos-
tària, al programa per instal-
lar plaques fotovoltaiques als 
equipaments municipals.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3 Igualada



COMARCA  |  23Dijous, 24 de desembre de 2020

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

MONTBUI / LA VEU 

Una sèrie del número 52472, 
un total de deu dècims, cor-
responent al tercer premi de 
la Loteria de Nadal, ha estat 
venut a l’administració de 
la carretera de Valls, 6, de 
Montbui. En total, 480.000 
euros en premis. Una de les 
treballadores del local ex-
plicava que no es coneix a 
qui li havia tocat el número, 
però que havia estat venut per 
finestreta. Cada dècim té un 
premi de 48.000 euros.

Una sèrie del tercer premi de la Loteria 
de Nadal, venuda a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Els propers dies pel que 
fa a la Festa de Reis es-
taran clarament marcats 

per la realització de diferents 
trucades telemàtiques a càrrec 
dels Patges Reials. Però també 
es duran a terme al municipi 
d’altres activitats.
Així, el dijous 24 de desembre 
és previst que a les 8 del vespre 
es realitzi la tradicional trobada 
de reflexió solidària i humana 
“El silenci del Nadal”, a la Plaça 
de l’Ajuntament.
Enguany no hi haurà les tradi-
cionals Misses del Gall, però sí 
es mantenen la Missa de Nadal 
a la parròquia de Sant Maure el 
divendres 25 a les 11 del matí i 
la Missa de Nadal a la parròquia 
de Santa Margarida del diven-
dres 25 a les 12 del migdia.

Entre els dies 28 i 30 de desem-
bre està previst que es realitzi 
una nova edició del “Nadal al 
Carrer 2020”, conjunt d’activi-
tats adreçades als infants d’en-
tre 3 i 12 anys, i que es realitza-
ran majoritàriament al Centre 
Obert (carrer Sant Miquel, 6). 
El dilluns 28 al matí els infants 
realitzaran un “Taller de Slime” 
i una videotrucada amb els 
Patges de l’Orient; el mateix dia 
28 a la tarda s’organitzarà un 
Taller d’imants de Nadal.
El dimarts 29 al matí s’organit-
zarà una sortida a l’espai d’esca-
lada “Ingravita”, d’Igualada, i a 
la tarda s’organitzarà un taller 
per “fer un gnomo”.
I el dimecres 30 de desembre 
tindrà lloc la projecció de la 
pel·lícula “Film Onward”, al 
Cinema Mont-Àgora. Ja a la 
tarda, els infants participants 

en el “Nadal al Carrer” faran 
cagar el Tió. 
I el 5 de gener, a partir de les 
12 del migdia, està previst que 
el cel de Montbui aculli la pre-
sència dels Reis de l’Orient, 
sempre que les condicions 
meteorològiques ho permetin. 
Des de les terrasses i balcons, 
no pas a peu de carrer, es po-
drà veure l’arribada de Ses Ma-
jestats.
I també està previst que el pro-
per dia 5 de gener a partir de 
les 17.00 hores es realitzi una 
rebuda telemàtica a Ses Ma-
jestats els Reis de l’Orient. Es 
tracta d’una rebuda institucio-
nal retransmesa en streaming 
per la pàgina web municipal i 
el Facebook de l’Ajuntament. 
En aquest acte, es farà efectiva 
la lectura del desitjos per part 
del nens i nenes de les escoles 

García Lorca i Antoni Gaudí 
guanyadors del concurs de 
cartes a Ses Majestats.
Cal remarcar que les acti-
vitats de la Festa de Reis 
s’adaptaran a l’evolució dels 
protocols sanitaris. Des de 

Properes activitats nadalenques a Santa Margarida de Montbui

l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui s’exigeix 
en totes les activitats presen-
cials ús obligatori de masca-
reta, higiene de mans amb 
gel hidroalcohòlic i respecte 
de les distàncies de seguretat.

Es requereix:
Ampli domini informàtic en:

· Autocad 3D
· Indesign

· Photoshop
· Illustrator

S'ofereix:
Jornada completa 

Bon ambient de treball 
Incorporació immediata

Enviar currículum a: 
mariamobles@gmail.com

ES NECESSITA

INTERIORISTA

L'Ajuntament us desitja unes bones festes 

i un esperançador 2021

Aquestes festes no deixem de viure-les amb la il·lusió de sempre i

amb el compromís i responsabilitat del moment.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria d’Educació 
ha programat a partir 
d’aquest diumenge tres 

espectacles infantils. La in-
tenció és oferir una proposta 
d’oci per al públic infantil i fa-
miliar adaptada a la situació 
sanitària. Segons explica la 
regidora Eva Vadillo, “aquests 
dies de festes tan atípiques he 
volgut mantenir l’esperit del 
que hagués estat el Saló de la 
Infància, i per aquest motiu 
des de la regidoria d’Educa-
ció, vaig plantejar alternatives 

Tres espectacles per al públic infantil per aquestes festes

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació Cultural 
Camp del Rei fa un do-
natiu de 600 € 

L’Associació Cultural Camp 
del Rei ha fet arribar una 
aportació de 600€ a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
perquè sigui destinada al 
Banc de la Teca. Es tracta dels 
diners corresponents al premi 
que va guanyar la comparsa de 
Carnaval en la passada edició. 
Un any “normal”, explica 
Cano, “els diners del premi 
s’utilitzen per subvencionar 
part de la calçotada que l’en-
titat prepara per agrair l’esforç 
dels participants de la com-
parsa i col·laboradors del car-
naval”.  Però davant la situació 
generada per la pandèmia es 
va decidir fer la consulta als 
participants de la comparsa i 
“la resposta va ser positiva per 
unanimitat”. 
Manuel Escriche i Manolo 
Cano van fer l’entrega del taló 
als responsables municipals, 
el passat dimecres. Els diners 

es destinaran a la compra 
d’aliments i productes d’hi-
giene del Banc de la Teca per 
a les famílies que necessiten, 
en aquests moments, aquest 
servei essencial.  

L’empresa poblatana Novares 
fa una donació de productes 
de primera necessitat
L’empresa Novares de La Pobla 
de la Claramunt ha fet una do-
nació de productes de prime-
ra necessitat al Banc de la Teca 
de Vilanova del Camí.
L’alcaldessa Noemí Truc-
harte i el regidor de Serveis 
Socials, Xavi Sala, han agraït 
el gest d’aquesta empresa po-
blatana, que ja ha col·laborat 
en altres ocasions en cau-
ses solidàries a Vilanova del 
Camí.
En nom del municipi, Noemí 
Trucharte,  ha agraït especial-
ment la implicació de José Ra-
món Delgado, Director de plan-
ta; Virgilio Fernández i Sandra 
Iglesias, responsable i técnica 
administrativa de Recursos Hu-
mans, respectivament.

Empreses i entitats fan donatius al Banc de la Teca

que fossin compatibles amb 
les restriccions vigents”. 
El programa s’ha elaborat 
“pensant que els infants han 
de continuar gaudint amb 
les seves famílies del seu oci i 
més en aquestes dates tan se-
nyalades”, explica la regidora 
d’Educació.

Cinema i teatre obriran 
l’agenda de tres dies conse-
cutius d’activitat
Les propostes es realitzaran 
a partir d’aquest diumenge, 
a Can Papasseit. “Són varia-
des, originals i pensades per 

a tots els públics”, diu Eva 
Vadillo.
La primera cita de l’agenda (ja 
anunciada) és el 27 de desem-
bre, a les 12h amb la projecció 
de “El Parque Mágico” que 
+Qcine ha volgut compartir 
amb el públic en una nova 
sessió del CineClub Vilanova.
El mateix diumenge a la tar-
da s’obrirà la programació 
teatral. A les 18h, arribarà la 
representació d’“En Patufet (i 
els seus pares)” de la compa-
nyia Teatre Nu, un espectacle 
que ens mostra una adaptació 
actualitzada moderna i global 

a través d’aquesta rondalla 
tan entranyable.
El dilluns 28 de desembre, 
també a les 18h, podrem 
gaudir de “El peix Irisat” de 
Tanaka Teatre, on un peix 
d’escates lluents, juntament a 
una colla d’amics, descobri-
ran la importància de com-
partir.
I per últim el dimarts 29 de 
desembre, el programa es tan-
carà amb el fascinant especta-
cle de bombolles de sabó: “Pep 
Bou experiències”, que mostra 
els processos de constant re-
cerca en el seu laboratori.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta és una altra fórmula 
que l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí ha triat per promo-
cionar les compres de Nadal i 
Reis al municipi. A l’audiovi-
sual es veu una nena, la Zoe, 
que escriu la carta als Reis i els 
anima a fer totes les compres 
al comerç vilanoví.
La campanya compta amb el 
suport de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya i de la MICOD. 
Des de l’inici de la pandèmia, 
la regidoria de Promoció Eco-
nòmica ha impulsat diferents 
accions per acompanyar i 
donar suport al comerç local, 
així com ajudar-los a compen-
sar les pèrdues econòmiques. 
Aquest any, com explica el 
regidor Jordi Barón, la campa-
nya de promoció comercial de 
les festes nadalenques s’ha ha-
gut d’adaptar a les mesures sa-
nitàries. No s’ha pogut realit-
zar la Fira de Nadal, que cada 
any servia per aglutinar el co-
merç entorn d’un únic espai, 
amb accions per incentivar el 
consum, però s’han buscat al-
tres maneres de contribuir a la 
campanya nadalenca. 

El mercat ambulant dels 
divendres canvia de dates 
aquestes festes
El mercat ambulant dels di-
vendres canvia de dates les 
festes de Nadal. I és que els 
dos pròxims divendres cauen 
en festiu: el 25 de desembre i 
l’1 de gener. És per això que 
s’ha decidit canviar el mercat 
i avançar-lo als dijous: 24 de 
desembre i 31 de desembre.

Promoció Econò-
mica anima a fer les 
compres de Nadal i 
Reis a Vilanova

Presentant aquest cupó 
a l’entrada del teatre 

VÀLID PER A 1 PERSONA

de dte.
RESERVA LA TEVA ENTRADA: 

www.elspastorets.com
pastoretsigualada@gmail.com

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

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

1 hora abans de cada funció

25%
de dte
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha atorgat ajuts econò-
mics per als alumnes 

odenencs que han de cursar 
estudis universitaris o de for-
mació professional de grau su-
perior fora de l’Anoia perquè 
no existeix cap centre públic 
de referència a la comarca. 
El total de la partida destina-

da a aquests ajuts ha estat de 
10.000 euros, amb un màxim 
de 600 per cada sol·licitant 
que es destinarà a subvenir 
les despeses derivades del fet 
d’estudiar fora de la comarca.
Les bases reguladores es van 
aprovar al setembre i es van 
rebre un total de 22 sol·lici-
tuds, de les quals s’ha denegat 
una per no complir un dels 
criteris demanats. Els ajuts 

Òdena atorga ajuts per a estudis 
superiors per un valor total de 10.000€

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena ha 
adaptat els lots de Nadal 
dels treballadors muni-

cipals, substituint el tradicio-
nal lot per un val de 30 euros 
per gastar a bars, restaurants 

i comerç local, una iniciativa 
del consistori per incentivar les 
compres a les botigues i esta-
bliments de proximitat.
Cada any l’Ajuntament d’Òde-
na obsequia als treballadors 
municipals amb un lot de Na-
dal amb productes de proximi-

tat com agraïment a la profes-
sionalitat, però enguany fa una 
aposta més directe pels establi-
ments del municipi ja que són 
també uns dels sectors que han 
patit i pateixen més les conse-
qüències econòmiques genera-
des per la covid-19.   

L’Ajuntament aposta pel comerç i la 
restauració local com a lot de Nadal 
pels treballadors

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt està por-
tant a terme un progra-

ma de control de les colònies 
de gats per reduir els riscos 
d’insalubritat, disminuir la 
sobrepoblació, millorar la 
seva qualitat de vida i alhora 
aconseguir una convivència 
harmònica amb les persones. 
Aquest programa es porta a 
terme gràcies a les persones 
voluntàries que fan tasques 
d’alimentació i de control. 
Els voluntaris s’ocupen de 
fer el seguiment a través del 
CER (Captura, Esterilització 
i Retorn), que concretament 
preveu la captura d’exemplars 
mitjançant les gàbies trampa, 
un cop capturats la seva esteri-
lització i finalment se’ls retor-
na a la colònia. Des que es va 
iniciar el projecte i gràcies a la 
dedicació dels voluntaris, s’ha 
d’esterilitzat més de 100 gats.
Des del Departament de Salut 
Pública de la Generalitat de 

Catalunya ens indiquen que 
per tal d’evitar la proliferació 
de gats és molt important no 
alimentar-los sense haver ob-
tingut el permís municipal i 
en el cas de detectar una colò-
nia de gats és important infor-
mar-ho a l’Ajuntament.
També es fa una crida als pro-
pietaris de gats domèstics per 
a que no els deixin sortir de la 
seva finca, ja que a més de po-
der molestar als veïns, es faci-
lita la seva reproducció, alhora 
es recomana esterilitzar-los. 
Es recorda als propietaris de 
gats que les obligacions per a 
la tinença de gats són les ma-
teixes que per a la tinença de 
gossos i que per tant els ani-
mals han de dur un xip i han 
d’estar registrats al cens mu-
nicipal d’animals domèstics. 
L’Ajuntament fa una crida a 
que les persones interessades 
en fer tasques de voluntariat en 
aquest àmbit, poden contactar 
amb l’Ajuntament trucant al 
telèfon 938086075 o per correu 
electrònic claramunt@diba.cat.

Programa de control de 
gats a la Pobla
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PIERA/MASQUEFA / LA VEU 

L’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, i el 
batlle de Piera, Josep 

Llopart, han signat aquesta 
setmana una carta conjunta 
que han traslladat al conseller 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Miquel Sàmper, i 
al cap dels Mossos d’Esqua-
dra, Josep Lluís Trapero. 
En aquesta missiva, Xavier 
Boquete i Josep Llopart ex-
posen que l’elevada densitat 
demogràfica de Masquefa i 
Piera (amb més de 25.000 ha-
bitants entre ambdues pobla-
cions) i la dispersió geogràfi-
ca que caracteritza a ambdós 
municipis -a causa de les ur-
banitzacions que conformen 
els termes, fet que implica 
atendre, a nivell de seguretat i 
convivència, un quilometrat-
ge de carrers i vies públiques 
molt elevat-, unides a la poca 
dotació policial existent actu-
alment (16 agents de policia 
local a Masquefa i 7 agents a 
Piera) i a l’absència d’una pa-
trulla estable del cos de Mos-
sos d’Esquadra a la zona, fan 
inviable poder seguir garan-
tint a aquestes poblacions el 

servei proper, segur i eficient 
al qual tenen dret tots els ha-
bitants de Masquefa i Piera.
Al mateix temps, exposen els 
dos alcaldes, aquesta situació 
també repercuteix directa-
ment en la capacitat operati-
va de les policies locals i dels 
seus agents, generant un ex-
cés de feina i la impossibilitat 
de dur a terme un servei de 
qualitat i una atenció adequa-
da de tot allò que seria neces-
sari.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa explica que “l’es-
cenari ja ha estat alertat i po-
sat en coneixement de forma 
reiterada al llarg dels darrers 
anys, sense èxit, a les institu-
cions i administracions com-
petents, a qui hem estès la mà 
en múltiples ocasions per a 
consensuar i coordinar una 
resposta conjunta que sigui 
beneficiosa per a tot el terri-
tori”. 
Josep Llopart, alcalde de Pi-
era, assegura que “entenem 
que aquesta és una situació 
que genera una lògica insegu-
retat ciutadana a casa nostra i 
que, per tant, no es pot demo-
rar més en el temps i necessi-
ta ser tractada amb urgència”.

Masquefa i Piera reclamen 
més dotació i presència 
policial al territori

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Tous 
lliurarà mascaretes a 
tots els veïns i veïnes 

empadronats al municipi. A 
partir del dimecres dia 23 de 
desembre podran recollir-les 
a l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres laborables de 9:15 
a 13h. El consistori ha elabo-
rat prop de 3.000 mascaretes, 
de les quals 1.200 es reparti-
ran de franc entre el veïnat i 
la resta es posaran, més en-
davant, a la venta. Els diners 
recaptats es destinaran ínte-
grament a benestar social.
Les mascaretes, elaborades 
amb material procedent de 
diversos punts de Catalunya 

i tallades, estampades i con-
feccionades a Tous, han estat 
fabricades amb teixit certifi-
cat segons UNE1 4683 i UNE 
EN 149 i es disposa de tres 
talles: L, M i talla infantil. El 
teixit exterior està fet de cotó 
(35%) i polièster (65%) i el 

L’Ajuntament de Tous elabora 
mascaretes pels veïns empadronats

teixit interior és de poliamida 
(100%). La filtració d’aerosols 
i de partícules és de més del 
94% segons la norma UNE 
EN1 4683 i de 0,4 micres i 
més del 96% segons la norma 
UNE EN149. Mantenen les 
propietats al 100% fins a les 
25 rentades.
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la col·laboració de totes 
les persones i empreses que 
s’han implicat en la seva fa-
bricació per ajustar els preus 
al màxim i, especialment, a 
l’empresa Botton, que ha cedit 
sense cap cost la goma negra 
d’una qualitat excepcional, i 
les voluntàries de Tous que 
han fet la confecció de franc 
i amb molta professionalitat.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Agents de la Policia 
Nacional han des-
mantellat una planta-

ció indoor de marihuana que 
contenia 292 plantes d’aquesta 
substància estupefaent, en un 
habitatge unifamiliar situat a 
la urbanització dels Pinedes de 
l’Armengol del municipi de la 
Torre de Claramunt.
En l’operativa es va detenir al 
seu responsable i habitant de 
l’habitatge, un ciutadà espa-
nyol de 32 anys d’edat, com a 
presumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública i defrau-
dació de fluid elèctric, atès que 
la plantació es proveïa de fluid 
elèctric a través d’una conne-
xió il·legal.
En el registre practicat mit-

jançant ordre judicial es van 
confiscar 292 plantes, una 
bossa contenint 780 grams de 
marihuana congelada, i d’altra 
banda es van intervenir entre 
altres efectes una escopeta de 
caça del calibre 12, divers ma-

terial elèctric i de climatització, 
compost per llums, ventila-
dors, extractors, filtres deshu-
midificadors i termòmetres 
elèctrics, tot això per a agilitar 
el creixement de les plantes.

Connexió il·legal a l’esco-
mesa general sense passar pel 
comptador
En el transcurs de la inspec-
ció de l’habitatge es va poder 
observar al seu torn, una es-
comesa irregular per a obtenir 
il·lícitament l’energia elèctrica 
amb la qual s’alimentava la ins-
tal·lació de la plantació i així 
poder optimitzar al màxim el 
creixement de les plantes.
Les investigacions van ser du-
tes a terme per funcionaris de 
la Comissaria de Policia Naci-
onal Territorial d’Igualada.

Desmantellada una plantació de 
marihuana a les Pinedes de l’Armengol

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Aquest dijous per la 
tarda s’ha fet la pri-
mera trobada del 

“Cafè amb l’Alcalde”, una 
campanya de participació 
ciutadana que té per objectiu 
fer partícip a la ciutadania de 
les decisions que es prenen 
des del consistori.
En aquesta ocasió l’Alcalde, 
Salvador Vives, va centrar la 
seva exposició en explicar 3 
dels eixos de l’acció de govern 
municipal: les obres, la parti-
cipació i l’atenció a les perso-
nes.
Així va començar explicant 
als 12 assistents –número 
condicionat per l’aforament 
restringit de la sala on es va 
dur a terme la trobada- els 
principals projectes urba-
nístics previstos per aquesta 
propera legislatura. En pri-
mer lloc va explicar el pas 
sobreelevat que s’està acabant 

de construir a Casa Bas i que 
millorarà la seguretat en un 
dels detectats com a punts ne-
gres de la vila. Seguidament 
va explicar les properes inter-
vencions, com la remodelació 
del nucli antic, especialment 
dels carrers d’Oló, Canaleta, 
Magina Carme, plaça de Sant 
Jaume i 11 de Setembre.
Vives també va avançar, a 
instàncies dels assistents, al-
tres dels projectes previstos 
en aquesta legislatura on la 
prioritat és –segons va expli-

Primera edició del “Cafè amb 
l’Alcalde” a Capellades

car l’alcalde- “l’atenció a les 
persones, garantint les seves 
necessitats però també altres 
qüestions com la seguretat o 
l’accessibilitat, que són alguns 
dels aspectes que cobreixen 
aquests nous projectes”.
Els assistents van fer arribar 
les seves inquietuds a l’alcal-
de. Especialment es va parlar 
de seguretat ciutadana i del 
trànsit de vehicles.
L’alcalde es va comprometre a 
fer aquestes trobades de ma-
nera periòdica.

CAPELLADES / LA VEU 

El concert del contrate-
nor Oriol Rosés i l’orga-
nista Jonatan Carbó de 

diumenge a Capellades ha po-
sat el punt i final a la cinquena 
edició del Festival d’Orgue de 
Capellades.
Cal destacar que l’actuació a 
més a més de cloure el Festi-
val, va tenir una part més so-
lidària. Els diners que es van 
recaptar amb la venda d’entra-
des es destinen a La Marató de 
TV3. El mateix es farà amb les 
entrades del concert de Sant 

Esteve, amb l’Orquestra Terres 
de Marca, el dia 26 de desem-
bre a les 7 de la tarda.
L’actual situació de pandèmia 
ha anat marcant aquest any el 
devenir del festival. Ajornat 
primer el mes de maig per la 
incertesa del moment, s’ha po-
gut realitzar finalment en un 
moment en què les restricci-
ons de mobilitat han permès 
pràcticament només assistir-hi 
al públic capelladí.
Tot i així, l’arrencada va ser 
molt bona amb els Barcelo-
na Gòspel Messengers, que 
van portar molts assistents a 

Acaba, amb molt bona acollida, el Festival d’Orgue de Capellades
l’església de Santa Maria. Així 
mateix, la Coral Càrmina i el 
Concert de Nadal amb Ori-
ol Rosés i Jonatan Carbó van 
mantenir-se en el centenar 
d’assistents.
“Ha estat un gran festival” 
afirma el regidor de Cultura, 
Àngel Soteras. “No volíem que 
fos només recordat com el fes-
tival de l’any de la covid, sinó 
per l’entitat de tots els concerts, 
i no dubtem que així ho serà. 
L’assistència de públic ha estat 
extraordinària, equiparable 
a les anteriors edicions sense 
restriccions de mobilitat”.

CAPELLADES / LA VEU 

Un any més Capellades 
ha mostrat el seu per-
fil més solidari col·la-

borant i promovent diversos 
actes en suport a La Marató de 
TV3.
Al llarg de la setmana Capella-
des Comerç ha ofert bústies en 
els seus establiments per com-
prar números i participar en el 
sorteig d’una panera solidària. 
Efectuat el sorteig, la guanya-

dora ha estat Laia Estrada.
Des de l’Ajuntament aquest 
diumenge s’ha destinat els 
diners de les entrades del 
Concert de Nadal –amb Ori-
ol Rosés i Jonatan Carbó- a 
col·laborar amb La Marató. El 
mateix es farà amb les entra-
des del concert de Sant Esteve, 
que es durà a terme de la mà 
de l’Orquestra Terres de Mar-
ca, que presentarà valsos i pol-
ques el dia 26 de desembre, a 
les 7 de la tarda.

Activitats solidàries per 
La Marató de TV3 a 
Capellades

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

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

Servei Tècnic Apple

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

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

  Actualitzem i Ampliem els teus Equips 
  perque els puguis seguir utilitzant.
  Reparem i Canviem Pantalles, Disc Durs, 
  Ampliació de Rams, Canvi de Gràfiques....
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PUJALT / LA VEU 

El passat 15 de desembre 
va a començar a funci-
onar el nou projecte 

de l’Observatori de Pujalt 
anomenat  AlphaSky. Aquest 
projecte, liderat per Josep 
Maria Llenas, responsable del 
Parc Astronòmic de Pujalt, 
i Albert Borràs, director de 
l’Observatori de Pujalt, de-
tectarà bòlids, estels fugaços i 
altres meteors o objectes que 
passin pel cel de la comarca.
Tot plegat funciona gràcies a 
una càmera d’alta sensibilitat 
instal·lada al jardí de l’Ob-
servatori meteorològic que 
apunta cap el zenit del cel. 
Aquesta càmera permetrà 
cada nit (sempre que no tin-
guem núvols) observar el cel 
prenent imatges de 30 segons 
d’exposició cada 30 segons de 
forma continuada. Gràcies a 
això cada mati es podrà ob-
servar a través de la web del 
projecte la seqüencia captada 
per analitzar-la i trobar pos-
sibles deteccions de meteors.
Aquest mateix projecte 
s’uneix a la xarxa científica es-
panyola d’investigació de bò-
lids i meteorits SPMN, www.
spmn.uji.es ,  liderada a Cata-
lunya pel doctor en astrofísi-
ca Josep Maria Trigo. Aquesta 
xarxa, amb diferents càmeres 
instal·lades a diferents punts 
de la península, analitzen el 

pas d’aquests meteors per sa-
ber la seva trajectòria, veloci-
tat i possible punt de caiguda 
en tal de que sigui així. 
AlphaSky vol també ser un 
projecte de ciència ciutada-
na. Qualsevol persona pot 
col·laborar entrant a la web: 
https://observatoridepujalt.
cat/allsky analitzar les imat-
ges enviades i trobar possi-
bles meteors que no hagin 
estat observats amb anterio-
ritat. Qualsevol persona que 
hagi observat un bòlid, un es-
tel fugaç de llarga trajectòria, 
pot entrar a la web esmentada 

AlphaSky, nou projecte a l’Observatori 
de Pujalt

i allà anotar l’observació que 
ha portat a terme indicant 
hora, lloc i direcció de l’obser-
vació. En els primers dies de 
funcionament ja s’ha pogut 
observar alguna nit amb cel 
totalment serè. En els vídeos 
que es generen cada dia amb 
una durada de 1 minut es pot 
observar perfectament el gir 
del cel al voltant de l’estrella 
polar. Des de l’Observatori de 
Pujalt, Entorn d’Aprenentatge 
de Pujalt, creiem que també 
pot ser una bona eina per tre-
ballar amb els alumnes a les 
diferents etapes.

COPONS / LA VEU 

La classe del grup de 
mitjans de l’Escola de 
Copons ha posat en 

marxa durant aquestes festes 
nadalenques una ‘cursa dels 
nassos’ virtual oberta a tot-
hom fins el 10 de gener. El 
circuit està traçat al camp de 
futbol del municipi i tothom 

qui ho desitgi pot anar-hi a 
córrer lliurement, registrant 
el seu recorregut a les aplica-
cions mòbils Strava o Wiki-
loc. El dilluns 21 de desem-
bre, últim dia del trimestre, 
es va donar el tret de sortida 
a l’activitat, amb una cursa 
conjunta des d’Infantil a 6è. 
de Primària, que alhora va 
servir per recaptar diners per 
a La Marató de TV3: alum-
nes i famílies van adquirir els 
dorsals al preu mínim d’un 
euro, i en van acabar recaptat 
un total de 740.
El circuit proposat és de 500 
metres, distància mínima re-
comanada per als infants de 
P-5 i 1r. Per als més menuts, 
amb mig recorregut ja n’hi ha 
prou. En canvi, per als infants 
de 2n. i 3r. de Primària es re-
comana fer dues voltes (1.000 
metres), i tres als de 4t., 5è. i 
6è. (1.500 metres). Els adults 
que vulguin participar-hi 
també haurien de fer-hi un 
mínim de dues voltes.
El passos a seguir perquè la 
cursa sigui un èxit són: gaudir 
de l’activitat, vestir-se amb al-
gun complement divertit o 
nadalenc, córrer a un ritme 
constant, fer-ne el seguiment 
amb l’aplicació mòbil Strava 
(primer mes gratuït de Strava 
Premium per fer el seguiment 
de la ruta) o Wikiloc, fer-se 
una foto divertida en arribar 
i enviar-la a:
 escolacopons3@gmail.com.

L’Escola de Copons 
organitza una ‘cursa dels 
nassos’ virtual

ANUNCI

Aprovació de�nitiva de les Ordenances Fiscals 2021 i següents.
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió plenària de data 26 d’octubre de 
2020, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals 
2021 i següents.
 
L’edicte de l’aprovació provisional es va publicar en el BOPB el dia 5 de novem-
bre de 2020, en LA VEU de l’Anoia el dia 6 de novembre de 2020, i en el taulell 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Calaf des del dia 5 de 
novembre �ns el dia 18 de desembre de 2020. 

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que 
s’hagin presentat al·legacions, els acords provisionals han esdevingut 
de�nitius.

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de les Ordenances Fiscals 2021 i 
següents per al seu coneixement general i en compliment d’allò previst en 
l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança 
amb l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí O�cial de la Província.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 26 
d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment 
l'Ordenança de règim d’ús dels horts urbans de Calaf, i sotme-
tre-la a informació pública per un període de trenta dies.
L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al DOCG, 
el dia 4 de novembre de 2020, al diari La Veu el dia 6 de 
novembre de 2020 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Calaf des del dia 4 de novembre al 17 de 
desembre de 2020. 
Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 
Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compliment 
d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals.
 
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde
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CALAF / LA VEU 

L’empresa calafina Pic-
visa rep un dels Pre-
mis Carles Ferrer Salat 

Foment del Treball va lliu-
rar dilluns les seves Medalles 
d’Honor i els premis Carles 
Ferrer Salat, que distingeixen 
destacats empresaris i empre-
ses, en un acte al qual assisti-
ren la vicepresidenta quarta de 
Govern i ministra de Transi-
ció Ecològica, Teresa Ribera 
i el vicepresident i president 
en funcions de la Generalitat, 
Pere Aragonès. Els Premis Car-
les Ferrer Salat distingeixen la 
tasca realitzada per empreses i 
destacats empresaris i empresà-
ries durant l’últim any o al llarg 
de la seva trajectòria. Aquest 
any reconeixerà la Fundació 
Superacció per la seva tasca de 
compromís social; a Iberboard 
per la seva aposta en innova-
ció; a Epson per la seva respon-
sabilitat amb el medi ambient; 
a Frit Ravich per la seva estra-
tègia d’internacionalització; a 
Mercabarna per les seves po-

lítiques d’igualtat i a PICVISA, 
empresa del grup Constructo-
ra de Calaf, com Pime de l’Any. 
Picvisa és una companyia ca-
talana innovadora, de base tec-
nològica, que ofereix solucions 
basades en robòtica, intel·ligèn-
cia i visió artificial, orientades 
a el mercat nacional i interna-
cional. Dissenya, desenvolupa 
i produeix equips de selecció 
i classificació per a materials 
valoritzables. A més, la seva 

tecnologia de separació òptica 
també s’utilitza en la indústria 
farmacèutica, a l’alimentària i 
en altres sectors on hi ha pro-
cessos de producció, selecció 
i qualitat. Picvisa està pre-
sent en més de 15 països amb 
més de 250 equips instal·lats. 
Amb la institució dels seus pre-
mis anuals, la patronal Foment 
del Treball vol reconèixer i 
agrair l’esforç i la determinació 
de destacades personalitats del 

L’empresa calafina Picvisa rep un dels Premis 
Carles Ferrer Salat

nostre entorn pel seu compro-
mís amb el desenvolupament 
social i empresarial. Ferrer Sa-
lat va ser president de Foment 
en el moment del renaixement 
de la patronal catalana amb 
l’arribada de la democràcia: 
alhora, va ser també president 
fundador de la patronal espa-
nyola CEOE i posteriorment 
president de la gran patronal 
europea UNICE, avui anome-
nada Business Europe.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest dimecres 16 de 
desembre, l’Ajunta-
ment de Sant Martí 

Sesgueioles ha iniciat la cam-
panya comercial nadalenca 
“Rasca- rasca. El rasca na-
dalenc dels comerços sant-
martinencs”.
La iniciativa té com a objec-
tiu dinamitzar el comerç local 
durant l’època del Nadal i aju-
dar al comerç a fer front a la 
crisis de la covid-19. 
Cada quatre compres o con-
sumicions fetes a Cal Palau, 
Ca la Maria, Cal Jordi, El 
Racó de Sant Martí, Restau-
rant Llenegues i Farmàcia Ga-
briel Jiménez, sense import 
mínim, s’opté un rasca-rasca 
amb 100€ de regal per a com-
pres al municipi, descomptes, 
2x1, entre d’altres avantatges. 
Hi ha un total de 42 premis. 
El sorteig dura fins dijous 7 
de gener de 2021. 

Campanya nada-
lenca rasca-rasca 
als comerços de 
Sant Martí Ses-
gueioles
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Espai patrocinat peresports
Dos minuts maleïts condemnen l’IHC Rigat a Voltregà (5-2)
HOQUEI / LA VEU 

Voltregà 5
IHC RIGAT 2

L ’Igualada RIGAT no 
ha pogut mantenir la 
bona ratxa de resultats 

dels últims partits (2 victòri-
es, un empat i la “reivindica-
ció” del Palau Blaugrana). Els 
arlequinats han pagat un mal 
inici de segona meitat quan 
han encaixat 3 gols en 4 mi-
nuts que desmuntaven tota 
la feina feta en una bona pri-
mera meitat en la que Bernat 
Yeste havia equilibrat el gol 
també matiner dels locals. El 
4 a 1 ha estat massa obstacle 
per superar davant d’un molt 
bon Voltregà. Ara els iguala-
dins hauran d’intentar sumar 
algun punt en la visita a la 
Torre Roja en el darrer partit 
del 2020.
Els blanc-i-blaus s’han avan-
çat a minut 4 i mig amb un 
gol de Teixidó. Però 5 minuts 
més tard Yeste ha arribat a la 

seva cita amb el gol (porta ja 
6 partits consecutius mar-
cant). Amb l’1 a 1 s’ha arribat 
al descans, tot i que els “ri-
gats” podrien haver marxat 
amb avantatge amb un FD 
per targeta blava a Font que 
Baliu no ha pogut transfor-
mar.
A la segona part han arribat 
els dos minuts maleïts. Els 2 
minuts, 19 segons que van 
del 2 a 1 al 4 a 1… 2 gols de 
Canal i un de Vargas han po-

sat les coses molt complica-
des als de Francesc Linares. 
Tot i que ho han intentat al 
davant s’han trobat un Roca 
molt encertat que ha pogut 
evitar totes les oportunitats 
arlequinades.
A falta de 5 minuts Bars po-
dria haver reduït diferènci-
es amb un penal. El gol que 
podia donar esperances ha 
arribat massa tard, amb una 
acció de Tety Vives quan ja 
només quedaven 70 segons 

per jugar. El 4 a 2 ha durat 
molt poc en el marcador 
però en contra dels interes-
sos dels arlequinats. 27 se-
gons després el mateix Tety 
Vives ha vist una targeta bla-
va que Teixidó ha aprofitat 
per establir el 5 a 2 definitiu.
Ara els igualadins hauran de 
concentrar-se per intentar 
acomiadar el 2020 amb al-
guna alegria a ka Torre Roja 
contra el Caldes, en partit 
ajornat per la Covid-19.

Voltrega 5 (1/4) Roca, Var-
gas (1), Palazón, Teixidó (2), 
Cnal (2), equip inicial, Font, 
Rovira, Molas, Serra i estra-
da.
IHC RIGAT 2 (1/1) Deitg, 
Baliu, Yeste (1), Tety (1) i 
Bars, equip inicial. Pla, Ma-
rimon, Palau, Carol, Tor-
rents.
GOLS: 1-0 Teixidó (m 4.28), 
1-1 Yeste (m 9.02). SEGO-
NA MEITAT 2-1 Canal (m 
0.55), 3-1 Vargas (m 2.24), 
4-1 canal (m 3.14), 4-2 Tety 
(m 23.50), 5-2 Teixidó (m 
24.17).

Incidències: Àrbitres Da-
vid Calonge i Josep An-
toni Ribó. Targetes blaves 
per Font (Voltregà) i Tety 
(IHC). 9 faltes d’equip pel 
Voltregà. 8 per l’IHC.
L’Igualada ha participat en 
la Marató de TV3 i Catalu-
nya Ràdio amb un “festival” 
de penals a Les Comes en 
un Penal Solidari contra la 
Covid.

Nova convocatòria d’eleccions 
a l’Igualada Hoquei Club
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’actual Junta Gestora de 
l’Igualada Hoquei Club 
informa amb caràcter 

oficial a tots els socis i d’acord 
amb els estatuts de l’entitat, de 
la convocatòria d’eleccions a la
presidència del club.
El calendari que regirà aques-
ta convocatòria d’eleccions és 
el següent:
21 de desembre de 2020 – 
Convocatòria d’eleccions.
22 de desembre de 2020 – 
Constitució de la Junta Elec-
toral.
28 de desembre de 2020 – Ini-
ci de presentació de candida-
tures.
11 de gener de 2021 (19:00h) – 
Fi de presentació de candida-

tures, proclamació de candi-
datures i inici de la campanya 
electoral o proclamació de la 
guanyadora en casque només 
hi hagi una sola candidatura.
2 de febrer de 2021 
– Celebració d’eleccions en cas 
d’haver-se presentat dues o 
més candidatures.

Cal proveir els càrrecs de presi-
dent, vicepresident, secretari, 
tresorer i vocal. La condició 
per a ser elector i/o candidat 
és ser soci al corrent de paga-
ment a data 21/12/2020.
El cens electoral resta a dis-
posició de tots els socis, a 
les oficines del club, fins el 
01/02/2021.
En cas de celebrar-se elecci-
ons, aquestes es realitzarien 
el dissabte 2 de febrer de 2021 
de 15:00h a 19:00h al pavelló 
de Les Comes, coincidint amb 
el partit de l’OKLliga entre 
l’Igualada RIGAT HC i CE 
Vendrell.
Els electors, per poder exer-
cir el seu dret a vot, s’hauran 
d’acreditar amb el carnet de 
soci i el DNI/Passaport.

Suspesa la 41a Cursa del 
Gall Dindi de Capellades
ATLETISME / LA VEU 

D issortadament en-
guany, no es podrà 
dur a terme el pro-

per divendres, dia de Nadal, 
la 41ª  edició de la Cursa del 
Gall Dindi, 31è Memorial Jau-
me Solé Quintana. Els orga-
nitzadors d’aquesta prova, una 
de les clàssiques de l’atletisme 
anoienc, s’han vist obligats a 
suspendre-la, per la pandèmia 
de la Covid-19. 
La suspensió afecta també a 
les proves de natació corres-
ponents a la Travessa a la Bas-
sa, que tampoc es podran dur 
a terme pel mateix motiu.
Els organitzadors de la pro-
va, l’Ajuntament de Capella-
des, Àrea d’Esports, amb la 

col·laboració de l’AEMdeKP i 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, esperen  poder-la 
organitzar novament el proper 
2021, si les condicions de salut 
s’han normalitzat completa-
ment en aquelles dates.                                                  

www.clubbasquetigualada.cat

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

E ls blaus arribaven a 
Vilafranca amb la in-
tenció de tancar l’any 

de la millor manera possible. 
Davant, un equip de gran po-
tencial, posicionat a la zona 
alta de la classificació.
Un duel molt complicat, que 
els igualadins encaraven amb 
la màxima il·lusió. 
L’enfrontament va iniciar-se 
amb molta intensitat, bene-
ficiant els interessos locals. I 
amb aquesta situació, al minut 
7, en un córner, els locals obri-
en el marcador.
Calia remar a contracorrent. 
Des d’aquell moment, l’equip 
blau va intentar proposar i 
Genís va tenir una gran opor-
tunitat per empatar, que va 
malbaratar el porter vilafran-
quí. 
El partit estava molt travat i 

El CFI cau a Vilafranca per 
la mínima (1-0)

Empat a remolc del CFI 
femení amb l’Europa
FUTBOL / LA VEU 

L es igualadines visitaven 
el Nou Sardenya amb 
ganes de seguir amb 

les bones sensacions que en 
les darreres jornades. Davant 
es trobarien a un Europa, un 
pèl irregular en aquest inici de 
lliga. Al final, 2-2.
Tot i les intencions visitants, 
les barcelonines van sortir 
molt més endollades al duel. 
L’equip de Cubí se sentia molt 
incòmode i, al minut 5, va en-
caixar el primer gol. Les sen-
sacions no eren positives i el 
marcador estava en contra.
Amb el pas dels minuts, les 
blaves van anar entrant a l’en-
frontament. Així va ser com 
Sonia va ser objecte de penal 
i Mar el va convertir en l’em-
pat. 
Des d’aquell moment, l’equip 
es va sentir millor al camp i 
va agafar el protagonisme de 
la pilota. Les anoienques van 
disposar de diverses ocasions, 
que no van poder ser trans-
formades i s’arribava al des-
cans amb empat a un.
La segona meitat va iniciar-se 
de manera trepidant, amb 
una ocasió clara per cada 
equip. Cap dels dos conjunts 
va estar encertat i va seguir 
l’Igualada.
Cap dels equips era capaç de 
tenir el control i els petits de-
talls marcarien la diferència. 

amb molts xocs, que dificul-
taven el joc dels de Cabestany. 
S’arribava al descans amb la 
sensació que es podia capgirar 
el resultat, però s’havia de ser 
més determinant.
A la segona meitat, l’equip va 
sortir al terreny de joc amb la 
mentalitat de lluitar i treba-
llar per poder algun punt de 
Vilafranca. Tot i la constància 
dels visitants, els penedesencs 

resistien amb molt de caràcter, 
sense concedir pràcticament 
ocasions. Els locals sabien què 
havien de fer per fer córrer el 
temps. Els blaus van disposar 
de tímides arribades, que no 
es van convertir en gol i el duel 
va acabar l’un a zero.
L’equip arriba a l’aturada amb 
10 punts i després de les festes 
nadalenques jugarà davant la 
Pobla de Mafumet.

Així va ser com, al minut 60, 
després d’un llançament de 
falta, desviat per Aina, una 
jugadora local va rematar 
de cap, al fons de la xarxa. 
L’equip es mostrava erràtic en 
zona de construcció i es com-
plicava el duel.
L’equip hi va posar orgull i 
coratge i, al minut 75, en una 
centrada lateral, Vives va re-
matar a la perfecció, per fer 
l’empat. Les blaves van seguir 
pressionant fins al darrer ins-
tant, tenint una gran oportu-
nitat, a peus de Jana, que es va 
estavellar amb el travesser.
Les blaves van tancar l’any amb 
un empat amb regust agredolç.

Carla Bisbal (CAI), sisena en 
1.000 m. als campionats d’Espanya
ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles/
Jocnet  Carla Bisbal, va 

assolir el 6è lloc  en els 1.000 
m. en la seva participació als 
33ens Campionats d’Espanya 
Sub-16 en Pista Coberta  que 

es van dur a terme a Madrid.
Bisbal va assolir el 6è lloc - 
plaça de finalista - a la final 
dels 1.000 m.ll. de diumenge, 
amb  3’00”03, després de do-
minar la 2ª s/f. dissabte,  amb 
3’01”88.  La victòria en la pro-
va va ser per a  Marta Mitjans 
- C.A. Canovelles -.  

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

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

621 24 97 19
@cigimmboliaria

www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

Tenim la clau
 de casa teva!

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
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Vilanova adapta la St. Silvestre i la 
Pujada als Dipòsits en el St. Dipòsit
ATLETISME / LA VEU 

D es d’Esports Vila-
nova del Camí han 
aguditzar l’enginy i 

han fusionat dues de les cur-
ses amb més solera, la Sant 
Silvestre i la Pujada als Di-
pòsits, en una sola activitat 
“El Sant Dipòsit” adaptada a 
la nova situació sanitària. La 
proposta esportiva es podrà 
fer del 22 de desembre al 10 
de gener, en diferents formats, 
corrent o caminant.
El Sant Dipòsit és un proposta 
esportiva de lleure individual 
o familiar, d’àmbit local i co-
marcal dissenyada i adaptada 
a la nova situació sanitària a 
causa de la covid-19.
Des d’Esports expliquen que 
substituirà la propera edició 
de la Cursa Sant Silvestre i 
de la Pujada als Dipòsits que 
No es poden dur a terme amb 
l’antic format.
L’activitat es podrà desenvolu-
par corrent o caminant; pel re-
corregut curt o llarg; de forma 
individual, familiar, o bé en 
petits grups de màxim 6 per-
sones, respectant la normativa 
i les restriccions de Salut.
La cursa es podrà fer els dies 
22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre i 4, 7, 8, 9 i 10 de ge-

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

L a temporada catalana 
de ral.lis ha posat la 
cloenda aquest dissabte 

dia 19 amb la primera edició 
del RallySprint RACC. Una 
curta temporada curta i a la 
vegada totalment atípica per 
l’efecte de la pandèmia.
Aquesta prova disputada to-
talment dins el recinte del Cir-
cuit de Catalunya, per pistes 
asfaltades que voregen el cir-
cuit i també per dins d’aquest, 
amb un total de 11,3 kms i que 
els participants disputaven 
tres vegades.
Inscrit per Moto Club Igua-
lada hi havia Marcel Abad 
d’Igualada copilotat per Car-
les Cortés de Camprodón 
amb Peugeot 208 1.2. Cotxe 
aquest amb el que ha disputat 
aquesta temporada el Volant 
RACC i que vuit d’ells hi han 
participat entre un total de 59 
equips participants a més dels 

CURSES / LA VEU 

E n aquest any tan com-
plicat en què s’han anul-
lat la majoria de proves 

esportives, des de l’escola es-
portiva del Cerrr/UECAnoia i 
amb la col·laboració del depar-
tament de joventut de l’Ajunta-
ment  s’ha organitzat un circuit 
temporal d’orientació al Parc 
Vallbona i de Valldaura. 
Aquest circuit s’ha organitzat 
amb la voluntat d’acostar una 
mica més les curses d’orienta-
ció a la ciutadania. L’orientació 
és un esport en què amb l’ajuda 
d’un mapa s’han de passar per 

ner de 2021. L’horari per fer-la 
és lliure, per evitar aglomera-
cions, tot i que es recomana 
que sigui de 9:30 a 12:00 h i de 
15:30 a 17:30 h.
Les persones que vulguin fer-
la de forma competitiva haurà 
de descarregar-se l’APP Stra-
va, on es podran trobar els dos 
recorreguts.
Per qualsevol modalitat, el 
punt de sortida serà l’exterior 
de la zona esportiva Can Titó. 
Trobareu el punt marcat.
El recorregut curt i directe és 
de 2,2 km; i el llarg, que pas-
sa per Can Bernades, és de 4,6 
km.
Els dies 24 i 31 de desembre 
i el 10 de gener al matí, hi ha 
previst realitzar una foguera 
commemorativa a l’esplanada 
del dipòsit. En arribar troba-
reu la carpa Jocnet amb un 

punt d’aigua per l’arribada dels 
participants. El punt estarà ac-
tiu tots els dies de 9:30-12h i 
de 15:30 a 17:30h, i els dies 24 
i 31 de desembre i 10 de gener, 
la carpa només hi serà al matí.
Una altra novetat d’aquesta 
cursa és que els participants 
podran esmorzar o berenar 
la dipòsit per 1€. Caldrà que 
l’encarreguin prèviament en 
qualsevol dels establiments 
adherits a la prova i el passin 
a recollir a l’hora acordada, 
mostrant el justificant d’ins-
cripció.
Les inscripcions al Sant Dipò-
sit ja estan obertes al web mu-
nicipal www.vilanovadelcami.
cat. Per a més informació po-
deu contactar amb Esports, al 
93 805 4411 extensió 1, o per 
correu electrònic esports@vi-
lanovadelcami.cat

Abad i Cortés, setens al 
Volant RACC

Activitat familiar de Nadal 
de cursa d’orientació

23 inscrits a la categoria de 
regularitat.
Abad i Cortés rebaixaren el 
seu crono del primer pas del 
tram que fou del 9’23’’6 i ja 
en el segon pas registraren 
9’02’’4. Amb problemes en el 
tercer tram, marcaren 9’48’’4 
que els relegaren al setè lloc 
final dins els cotxes del Vo-
lant RACC, i en el 32è dels 
48 que aconseguiren acabar 
aquest RallySprint RACC 
guanyat per Miguel Díaz i 
Diego Sanjuan del Biela Club 
Manresa amb Skoda Fabia 
Rally2 EVO.

Bernat Jaume guanya el 
PSA de Fuengirola
ESQUAIX / LA VEU 

G ran resultat dos ger-
mans Jaume a la 
Costa de Sol amb la 

celebració d’una nova prova 
puntuable del circuit mundial.
El Bernat en va endur el títol 
desprès de guanyar tots el seus 
partits 3-0, primer davant en 
colombià Tato Mancilla, des-
près davant el neerlandès Tess 
Jutte, al seu germà Joel a semis 
i al seu vell rival de Sabadell 
Iker Pajares, 32è del ránquing 
mundial i actual campió d’Es-
panya en la gran final per 
11-4, 11-7, 11-8. El Joel va 
superar la 1ª ronda davant al 
gallec Aaron Astray i a quarts 
va donar la sorpresa, guanyant 
al madrileny Sergio Garcia per 
3-2, per cedir a semis amb el 
seu germà.
Degut a la pandèmia i tenint 
en compte les dificultats per 
viatjar, la PSA, que agrupa al 

tots els jugadors professionals, 
autoritza a fer campionats 
puntuables amb jugadors del 
país o be residents estrangers.
Tanmateix durant aquest de-
sembre el Bernat va formar 
part de l’equip de Riccio-
ne, quedant subcampió amb 
aquest equip de la lliga de 1ª 
divisió italiana i el mateix 
Bernat juntament amb el seu 
germà Joel van formar part 
del quartet del Tennis Saba-
dell que va revalidar el títol 
de campions d’Espanya per 
equips que ja havia guanyat 
l’any passat.

uns controls repartits pel ter-
reny amb el menor temps possi-
ble.  El circuit que han preparat 
consta de 15 punts de control 
repartits pel parc, que s’han de 
trobar en l’ordre que determi-
na el mapa. Serà una activitat 
esportiva que promet riures i 
aventures amb una durada d’en-
tre 20 i 50 minuts.
El circuit d’orientació que s’ha 
organitzat està pensat perquè 
el puguin realitzar persones de 
totes les edats, tant en format fa-
miliar, individual, com escoles 
i instituts de la ciutat i fins i tot 
per aquells que vulguin entre-
nar una mica amb el mapa a la 

mà.   El circuit estarà muntant 
del dia 20 de desembre i fins 
al 31 de gener permeten que 
cadascú realitzi el circuit quan 
més ho desitgi. És una activitat 
totalment gratuïta. 
Per fer l’activitat només necessi-
tareu descarregar el mapa web 
d’escolaesportiva.cat o de la ue-
canoia.cat o recollir-lo gratuïta-
ment a l’espai juvenil la Kaserna 
o a les oficines de la UECAnoia 
i dirigir-vos al Parc de Vallbo-
na i Valldaura per realitzar la 
competició. També necessitareu 
descarregar l’app microesprints, 
que permetrà llegir els codis QR 
dels controls i pujar els resultats.

����������������������������������������������������������������������
���������������������

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

EXPOSICIONS / LA VEU 

El 16 de desembre de 
1970 es va fundar la 
seu territorial de l’Ano-

ia d’Òmnium Cultural. El 
primer del actes de celebració 
del cinquantè aniversari de 
l’entitat va ser la inauguració, 
el passat dimecres dia 16 de 
desembre, d’una exposició 
de ceràmica de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural 
empresonat al Centre Peni-
tenciari de Lledoners. 
En la inauguració la vice-
presidenta Marina Llansana 
va llegir una carta de Cuixart 
en què felicitava el fundadors 
de la seu territorial de l’Anoia: 
“fa cinquanta anys, un grup 
d’homes i dones lliures van 
decidir passar a l’acció sense 
cap por. I amb la lluita per la 
llengua, la cultura i la llibertat 
des de l’Anoia, posaven una 
de les primeres pedres per fer 
d’Òmnium Cultural la prin-
cipal entitat sociocultural del 
país i d’Europa”. El president 
de l’entitat també manifestava 
que “gràcies a aquella llavor 
hem seguit compartint lluites, 
formant mestres de català, 
guanyant serveis públics com 
el model d’escola catalana, en-
fortint una societat d’acollida 
i defensant el dret a l’autode-
terminació de les consultes 
populars del 25A al referèn-
dum de l’1 d’Octubre”. 
Sobre la seva pràctica artísti-
ca, el mateix Cuixart deia en 
la seva carta que “aquestes 

peces de ceràmica trenquen 
els murs de la presó i no te-
nen més pretensió que gaudir 
del present com un moment 
complaent. I volen ser un hu-
mil cant a la cultura, que dona 
sentit a la vida”. 
L’acte va comptar la presència 
de la primera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Carme Riera, que va felicitar 
Òmnium Anoia pel seu 50è 
aniversari, va mostrar l’agra-
ïment de la ciutat pel fet de 
poder acollir l’obra artística 
de Joan Fontcuberta “Mirades 
de Confinament” i va lloar la 
figura de Jordi Cuixart. Tam-
bé hi va participar Matilde 
Grau, professora de ceràmica 
de l’Escola Massana i voluntà-
ria del Centre Penitenciari de 
Lledoners. En la seva inter-
venció, la Matilde va explicar 
que a Lledoners ja hi havia un 
taller de ceràmica i pintura, 
però que calia formar moni-
tors. Jordi Cuixart, que quan 
hi va ingressar no havia fet 
ceràmica mai, avui és el mo-
nitor, gràcies a les indicacions 
de la Matilde. “La ceràmica ha 
salvat el Jordi de les coses do-
lentes de la presó”, va afirmar. 
També va llegir unes paraules 
que li va enviar el mateix Jor-
di Cuixart la nit anterior: “és 
molt difícil explicar els senti-
ments que tinc quan estic amb 
el fang entre les mans o cada 
cop que obro el forn per veure 
les peces acabades. És la ma-
teixa sensació de quan lluites 
per allò que estimes, allò que 

dona sentit a les nostres vides 
i que et fa sentir alguna cosa 
que s’assembla a la idea ab-
soluta de llibertat”. A la inau-
guració hi van assistir alguns 

Òmnium Cultural Anoia celebra el seu cinquantenari 
inaugurant una exposició de ceràmica de Jordi Cuixart

dels expresidents de l’entitat a 
l’Anoia així com nombrosos 
regidors de diversos grups 
municipals de l’Ajuntament 
d’Igualada.

L’exposició es pot visitar de di-
lluns a divendres, de les 19:00 
a les 20:30, fins al dia 29 de ge-
ner de 2021, a la seu del carrer 
de Santa Maria, 12 d’Igualada. 

LLIBRES / LA VEU 

Els paisatges gèlids i in-
hòspits, les baixes tem-
peratures i els indrets 

més remots són els protago-
nistes d’aquestes novel·les que 
la Biblioteca us proposa llegir 
aquest hivern.
- No hi ha llum sota la neu, de 
Jordi Llobregat
- El invierno más frío, de Bren-

dan Kiely.
- El desgel, Lize Split
- La filla de la neu, de Núria 
Esponellà-
- Vacances d’hivern, de  Ber-
nard MacLaverty.
- País de neu, de Yasunari 
Kawabata.
- L’ombra de la por, de Ragnar 
Jonasson
- El ninot de neu, de Jo Nesbo

 

Llibres freds, freds... recomanacions 
de la Biblioteca per a l’hivern

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

CANELONS
GOURMET

TRUCA’NS A FÀBRICA I ET PREPAREM LA COMANDA
PERQUÈ ELS PUGUIS RECOLLIR A LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

938 044 834

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES

Els de sempre!canelons
de ceps

canelons
de carn

canelons
de calçots

canelons
de mar

canelons
d’ànec i foie

CANELONS DE
POLLASTRE DE CORRAL

AMB FOIE I TÒFONA

NOVETAT!
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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MUSEUS / LA VEU 

Caput aut navis -en ca-
talà “a cara o creu”- era 
el nom llatí d’un dels 

jocs més populars en l’anti-
guitat i que ha perviscut fins 
als nostres dies. Aquest és 
també el títol de l’exposició 
produïda pel Museu de Gra-
nollers i adaptada per a la seva 
itinerància per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de 
Barcelona.
La mostra proposa un repàs 
per diferents jocs que ens 
acompanyen des de l’època 
dels ibers i que evidencia la 
importància social del joc 
més enllà del món de la in-
fància.
L’exposició, va començar la 
itinerància al Museu Arque-
ològic de l’Esquerda, situat 
entre Roda de Ter i les Masies 
de Roda, a principis del pre-
sent any i visitarà diferents 
equipaments de la Xarxa de 
Museus Locals.

A través de 72 peces del fons 
arqueològic del Museu de 
Granollers (on es va exhibir de 
desembre de 2018 a març de 
2019, comissariada per Marc 
Guàrdia), la mostra convida a 
fer un passeig pel món del joc 
en temps antics. Aquest con-
junt de peces de petit format, 
que normalment reposen en 
caixes als magatzems, prenen 
un nou protagonisme i ens 

Els jocs de l’antiguitat entren al Museu 
Molí Paperer de Capellades

Bones festes nadalen-
ques i un millor any 
2021.

Qui hauria de dir? quan ara 
fa un any us enviava junt amb 
tots els membres de l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada, 
una forta abraçada per desit-
jar-vos unes molt bones festes 
de Nadal i que l’any que en-
trava 2020, comencés i acabés 
amb molta joia i felicitat.
VÀrem fer la ballada de Reis 
el 6 de gener, amb un bon pi-
ca-pica per treure el fred de 
sobre; la cobla, els Lluïsos de 
Taradell, com sempre excel-
lents, van tocar les sardanes 
que s’havien escollit, sent la 
última, a part del repicó de 
la Santa Espina, Mar de Pa-
lamós, sardana molt ballable 
i alegre.
Però va arribar el març, mit-
jans de mes exactament, i ens 
arriba una cosa inesperada, 
una cosa que si ens ho diuen 
quinze dies abans no ens ho 
hauríem cregut mai, i comen-
çant a passar dies, setmanes, 
mesos, no es pot sortir de 
casa, tothom amb mascareta, 

rentat de mans, distàncies en-
tre persones, confinaments... 
Mentre, es suspenen tots els 
actes culturals, i per des-
comptat totes les ballades de 
sardanes, l’aplec, concert de 
la Festa Major, etc. etc... i així 
estem davant de les festes na-
dalenques i cap d’any i Reis 
i continua tot més o menys 
igual; encara sembla ahir, dia 
de Reis, que escoltàvem la 
última sardana de la ballada 
Mar de Palamós, aquell mar 
que qui ho tenia de dir era la 
última sardana que s’ha tocat 
a Igualada.
Desitgem tot i així que aquest 
any que encetarem hi hagi un 
raig d’esperança amb els nous 
medicaments que surten i po-
dem tornar  a una vida tal i 
com la coneixíem.
Així, mentre oblidem aquest 
nefast any 2020, només amb 
resta junt amb els membres de 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada, desitjar a tots els socis de 
la mateixa i als amants de la 
sardana en general unes molt 
venturoses festes nadalenques 
i un millor any 2021.

Aires sardanistes

expliquen com es jugava des 
dels temps dels ibers i dels ro-
mans fins a l’època medieval.
Estructurada en sis àmbits  
-Jugar a cuinetes, Sons i ba-
les, Alea iacta est, Golafre!, 
A jugar! i Caput aut navis – 
l’exposició fa un recorregut 
temàtic i lúdic pel món del 
joc a partir de tabes, peces de 
fireta, monedes, campanetes i 
altres elements.
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MÚSICA / ANNA FERNAN-
DEZ/CLACK AMIC 

Un any després del 
seu àlbum debut, 
Amuza, el cantant 

Miki Núñez (Terrassa, 1996) 
ha tornat amb novetats disco-
gràfiques. Iceberg, el seu nou 
disc d’onze cançons, ja està 
disponible en format físic i 
digital, acompanyat d’una 
forta aposta pel marxandatge, 
vinculat a la proposta mu-
sical. El mes de maig, en ple 
confinament, Miki Núñez va 
publicar la cançó “Me vale”, 
el videoclip de la qual, gravat 
casolanament en entorn do-
mèstic, acumula més de cinc 
milions de visites a Youtube. 
Recentment, s’ha estrenat a 
TV3 com a presentador del 
concurs musical “Cover”, un 
talent show digital i online 
que buscava la millor versió 
del territori català.
 
Què ha passat musicalment 
a Miki Núñez entre Amuza 
i Iceberg. Com has avançat? 
Com ha canviat el teu so?
Per Amuza tothom em deia 
que havia de treure músi-
ca festiva, que jo era carn de 
festival. Tenia una mica de 
por a l’hora de treure can-
çons pop-rock. Amb aquest 
disc he aconseguit deixar de 
banda el que la gent s’espera 
de mi i treure el que m’agra-
da. Musicalment, a Iceberg les 
cançons estan molt més ma-
durades. L’anterior va ser un 

disc que s’havia de treure “ja”, 
per aprofitar l’onada. Ara he 
tingut tot el confinament per 
reestructurar, per revisar me-
lodies, per canviar lletres, etc.
 
El teu segon àlbum, Iceberg, 
ha sortit acompanyat d’una 
aposta forta pel marxan-

datge. Quin valor creus que 
li dona el teu seguidor a la 
part física?
Tota la vida m’ha fet il·lusió 
tenir samarretes de grups de 
música. Vivim en un món 
en què ja no es venen gaires 
discos i només amb els strea-
mings no es pot viure. Que 
es comprin coses més enllà 
de la cançó, ajuda molt. Hem 
intentat que sigui un marxan-

datge “bio-friendly”, de co-
merç just.
 
Vau tenir dubtes de presen-
tar l’àlbum, en el context 
complicat de la pandèmia?
És que no he pogut fer ni la 
gira del meu primer disc! I 
estic traient el segon sense 

poder fer gira. Sembla que 
l’entreteniment i la cultura la 
vulguin parar. No ens va pa-
rar el confinament per treure 
la cançó “Me vale”. Vaig com-
prar un micròfon a Amazon 
per poder gravar a casa la 
veu. L’altre, va gravar a casa 
seva la bateria, la guitarra, tot 
per separat. I vaig fer el vide-
oclip amb el meu germà amb 
un mòbil! Oi que no ens va 

parar, això? Doncs ara, tam-
poc.
 
Et condiciona dirigir-te a un 
públic jove, a l’hora de di-
fondre la teva proposta? Et 
trobes a gust sent tan actiu 
en xarxes socials?
Sóc una mica “ciber-lerdo”. 

He nascut amb les xarxes i 
les he tingut des del primer 
moment però no sóc d’aque-
lles que estudia al mil·límetre 
com fer les coses. Les xarxes 
són una molt bona eina per-
què em puc comunicar “de 
tu a tu” amb la gent que em 
segueix. És un món una mica 
complicat perquè tothom pot 
opinar de tu. Que està bé, 
però sempre des del respecte.

 
Estar dins d’un segell tan 
gran com Musica Global, 
quin marge et dona per 
prendre decisions? Què t’es-
times més controlar tu i en 
què et deixes guiar més?
És molt guai, m’han deixat 
fer sempre el que volgués. 
Quan vaig acabar Operación 
Triunfo, els vaig dir: tot m’es-
tarà bé si em deixeu portar la 
meva banda de tota la vida i 
em deixeu fer la música que 
jo vulgui. Mai m’han posat 
traves per a res. Ni per can-
tar en català, ni per fer una 
balada, ni per fer treure cap 
col·laboració, ni per fer-ne en 
castellà, etc.

 
I què creus que diu de tu es-
tar en una discogràfica com 
Musica Global o Universal 
Music Spain? Creus que va 
lligat a un tipus concret de 
música?
Crec que no perquè, dins de 
Musica Global o Universal 
Music Spain, hi ha molts es-
tils. Jo no hi estaria si no em 
deixessin fer el que vull. Te-

Miki Núñez: “Amb aquest disc he aconseguit deixar de banda 
allò que la gent espera de mi per treure allò que m’agrada”

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

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

EXPOSICIONS

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

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

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

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

Fins el 15 de gener al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

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

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

“Mai m’han posat tra-
ves per a res. Ni per can-
tar en català, ni per fer 
una balada, ni per fer 

treure cap col·laboració, 
ni per fer-ne en castellà, 

per res.”
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nir una discogràfica a nivell 
català m’ajuda pels temes que 
trec en català, com és el cas 
de Musica Global. I després 
Universal, que és una multi-
nacional, m’ajuda a donar-me 

a conèixer a tot arreu, estic 
molt ben cobert.
 
Més enllà de referències mu-
sicals, quin artista (o grup) 
tens de referent per com es 

vincula amb tota la indús-
tria?
Crec que Despistaos és un 
bon exemple. És un grup que 
porta tota la vida vivint de 
la música, que és feliç. Els és 
absolutament igual si sonen a 
les ràdios o no, si tenen més 
concerts o menys. Deixen a 
part tota la resta, les tafaneri-
es i el “bla bla bla”. Un altre 
grup que em flipa és Txaran-
go. Txarango és una eminèn-
cia i una referència... quant a 
tot! La música que fan, la ma-
nera amb la que la fan, la de-
licadesa amb què tracten tots 
els temes... Són un referent.
 
Com t’has vist al programa 
de televisió Cover? Ha sigut 
natural agafar el rol de pre-
sentador o hi ha hagut mol-
ta part de formació?
He de dir, humilitat a part, 
que m’agrado molt, a Cover. 
Em sap greu dir-ho però tam-
bé s’ha de reconèixer quan 
algú està orgullós de la fei-
na que fa. Aquesta faceta, 
m’agrada moltíssim. He estat 
molt còmode i crec que és 
una faceta que pot conviure 

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica, curosament recuperada, de la ciutat d’Igualada, en anys anteriors a la fundació de l’Agru-
pació Fotogràfica; entitat que aquest octubre del 2020 ha celebrat els seus 90 anys.

ANY 1930. 
PRIMER PERÍODE DE LA CONSTRUCCIÓ DELS HA-
BITATGES D’OBRA SOCIAL DE “LES CASES BARA-
TES”, DESTINADES A LES CAPES SOCIALS MITJA-
NES.
Dades històriques:
Aquest va ser un projecte residencial, endegat per la Co-
operativa “La econòmica”, que va comptar amb l’empara 
econòmica d’un crèdit de baix interès de La Caixa de Pen-
sions, una forma d’aval a aquesta Cooperativa de Socis, 
regulat per l’economista barceloní Francesc Moragas, el 
fundador de La Caixa de Pensions. 
Allà on -abans- eren els afores de la ciutat, del Carrer de 
La Soledat, les cases tenien planta baixa, jardí, i un porxo 
o bé un segon nivell, de vegades; i estaven localitzades en 
espais poc urbanitzats i en terrenys de baix cost. Les obres 
d’aquest conjunt de cases van iniciar-se a l’any 1929 i van 
allargar-se durant els primers anys de la dècada de 1930, 
essent dirigides segons un patró estètic molt personal (en-
tre modernista i regionalista) per l’arquitecte Ramon Na-
varro, 

La fotografia és d’autor desconegut, però originària de 
l’Arxiu de la Cooperativa de Socis.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Ar-
xiu a càrrec de Carmel·la Planell Lluís, responsable de Do-
cumentació de l’AFI.    

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

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

amb la música. El fet d’haver 
sortit d’un talent show em fa 
un personatge més públic, 
més enllà del músic. Tant de 
bo em donin un paper a Mer-
lí, t’imagines?
 
Quin paper creus que tindrà 
d’ara en endavant, aquest rol 
vinculat a la comunicació? 
Et veuries fent més televisió 
d’entreteniment, per exem-
ple?
Sí, tot depèn de dues coses. 
Primer, que la gent em vul-
gui, que agradi fent entrete-
niment. I que pugui conviu-
re amb la música. La música 
és el primer, sempre. Aquí sí 
que em pots preguntar què  
estimo més. Diré la música. 
Si poden conviure, tant de bo 
pugui viure així molts anys.
 
Com valores el tractament 
que fa la televisió del pano-
rama musical? Tu que has 
passat per Operación Triun-
fo i per Eurovisión, creus 
que hi ha un abús del format 
de concurs, a l’hora d’apos-
tar per continguts musicals?
Jo crec que un abús, no. Tot 

el contrari. Hi ha molta gent 
que composa millor que jo, 
que canta millor que jo, que és 
millor presentador que jo... i 
que no té l’oportunitat de que 
la gent el conegui. Sempre em 
sento en deute amb aquelles 
persones que són molt mi-
llors que jo, que no estan on 
jo estic. I que no tindran mai 
l’oportunitat, simplement pel 
fet de no haver sortit d’un 
programa de televisió. Hau-
ríem de potenciar moltíssim 
el format “t’ensenyo què sé 
fer” perquè hi ha moltíssima 
gent amb talent que podria 
estar triomfant. Que no fos 
tant complicat poder viure 
de la música o del teatre, que 
sembla que sigui “la darrera 
baula” per a tots els governs 
del món, aprofitant aquesta 
pandèmia. Hem sigut els úl-
tims. Potser el del bar et dirà 
que ell ha sigut l’últim. I la del 
centre comercial, que ha sigut 
ella l’última. Però els polítics 
es posen música quan s’estan 
dutxant, no? I els agrada anar 
a veure teatre i escoltar algun 
concert! Doncs que pensin 
que també hem de menjar.
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DANSA /  

A ra fa poc més d’un 
any que el Ple del 
Consell Comarcal de 

l’Anoia va decidir tancar la 
Casa de Cultura que estava 
ubicada al carrer Sant Car-
les d’Igualada que allotjava 
l’Escola de Dansa i altres en-
titats. Aquest local és propi-
etat de la Generalitat de Ca-
talunya i estava cedit a l’ens 
comarcal. Aquest edifici, 
però, necessita una inversió 
de manteniment prioritària 
i de seguretat abans que s’hi 
pugui reprendre qualsevol 
activitat, adduïen en aquell 
moment des de l’ens comarcal.
Una de les entitats que en 
va resultar perjudicada ha 
estat l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina que s’ha quedat 
sense el seu espai d’assaig i 
trobada i sense que se’ls hagi 
donat cap solució viable de 
moment, ni des de l’Ajunta-
ment d’Igualada ni del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i 
reclamen un espai digne on 
poder dur a terme els seus 
assajos i on poder tenir tot el 
seu vestuari, que de moment 
encara es troba a la Casa de 
Cultura, sense que ells hi pu-
guin accedir.

“La història d’un desencís
L’’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina som una entitat cul-
tural, que ens esforcem en la 
conservació, la recerca, la di-
vulgació, la cohesió, l’aprenen-
tatge i que vol preservar mit-
jançant  La Dansa Catalana, 
una petita història del nostre 
país.
Enguany, en circumstàncies 
normals, estaríem en plena 
celebració del 80è aniversa-
ri de l’entitat. Per tant és lícit 

pensar que al llarg de tants 
anys s’hagin trobat molts en-
trebancs  pel camí (qui coneix 
el món associatiu i d’entitats 
ho entendrà de seguida), però 
aquesta passió pel que fas, és 
la que et fa lluitar i emprendre 
amb més força les ganes de ti-
rar-ho endavant, i sempre te’n 
surts.
Però no ens esperàvem que 
el següent ens vingués de les 
institucions, just les que t’han 
de donar suport, encoratjar-te 
i donar-te les eines per poder 
seguir fent la nostre tasca.
El Consell Comarcal, gestor 
de la Casa de Cultura de la Ge-
neralitat doncs, ens va notifi-
car per carta, a mitjans de no-
vembre passat, el tancament 
immediat d’aquest espai on hi 
convivíem diferents entitats 
culturals.
Ens vam sentir menystinguts, 
quan en el marge d’un més i 
mig i amb les festes de Nadal 
pel mig, se’ns diu que hem de 
marxar i buscar-nos la vida, 
sense cap proposta o pla d’ac-
tuació per part de Consell 
Comarcal. Es van quedar  tan 
amples, dient-nos que l’Ajun-
tament, com a responsable de 
les entitats igualadines, és el 
que ens havia d’ubicar en un 
altre espai on poder continuar 
la nostra tasca. 
Això volia dir que, els més de 
70 dansaires entre 6 i  80 anys 
o més, que cada setmana por-
tem a terme l’escola de dansa 
tradicional (formada per in-
fants i joves) i els assajos del 
Cos de Dansa i grup de Vete-
rans, havíem de ser reubicats 
novament (coneixent la reali-
tat igualadina i la seva manca 
d’espais, els primer que ens va 

venir el cap, era que ens veu-
ríem irremeiablement al car-
rer).
Amb aquest tancament preci-
pitat, i amb manca de diàleg 
constructiu, no només les en-
titats que en compartíem l’ús, 
sinó tota la ciutat d’Igualada, 
ha quedat mancada d’un es-
pai dedicat a la cultural i amb 
equipament públic adequat 
per a la pràctica de la Dansa.  
Si bé entenem que la Casa de 
Cultura no s’adequa a la nor-
mativa vigent, i necessita po-
sar-se al dia en els requisits 
de l’informe tècnic, necessi-
tem que se’ns donin respostes 
clares i de futur per a les enti-
tats que fins aleshores ens fè-
iem ús, i no com ho han fet, 
donant un cop de porta a la 
cultura!
Una ciutat que promociona 
les escoles municipals artísti-
ques: EM de música, EM d’art 
i disseny i EM de teatre,  per 
què no hi és reflectida l’EM 
de dansa? Per què un espai 
adequat per practicar aquesta 
disciplina artística, com era La 
Casa de Cultura ha estat tan-
cat, clausurat per falta d’ade-
quació (cert) i sense donar cap 
termini per a portar a terme 
aquesta adequació? Per què 
aquesta falta de transparència 
ens fa flairar altres interessos? 
Per què, si l’oficina tributa-
ria catalana hi pot continuar 
exercint el seu exercici, les en-
titats que hi érem no?
Igualada es vanta de tenir una 
ciutat amb esdeveniments na-
cionals i internacionals, amb 
un patrimoni cultural i un 
gran teixit cultural que l’ha 
portat a ser nomenada capital 
de la cultura catalana per l’any 

2022. Un dels punts impor-
tants:  
Amb motiu de la seva capita-
litat cultural, Igualada té la 
voluntat de mostrar tot allò 
que la distingeix a nivell cul-
tural, per palesar la qualitat i 
la potencialitat del teixit as-
sociatiu, de les empreses i dels 
equipaments. Igualada vol que 
l’any 2022 la ciutat sigui un 
aparador que projecti el muni-
cipi amb l’objectiu que tots els 
col·lectius se sentin represen-
tats. La intenció és projectar 
la cultura en general, amb un 
equilibri de les disciplines artís-
tiques però amb la voluntat de 
reforçar alguns elements com 
són la música de cambra, el pa-
trimoni arquitectònic, les arts 
escèniques i el patrimoni tradi-
cional i popular.
Necessitem que aquesta pro-
moció de ciutat és manifesti 
positivament, que la Casa de 
Cultura o la Casa de les enti-
tats sigui finalment una reali-
tat, que la resta de municipis 
catalans, internacionals, enve-
gin la riquesa i la cura que es 
té per el teixit cultural d’Igua-
lada i per extensió de l’Anoia. 
Esperem que aquesta carta ar-
ribi als Reis Mags, que la lle-
geixin detingudament i que 
l’esperit del Nadal es manifesti.
La cultura no és una despesa. 
És una inversió. És un àmbit 
fonamental per a la defensa 
d’una forma de vida en la qual 
les persones són la prioritat. La 
cultura, en les seves diverses ex-
pressions, és un element essen-
cial de l’estil i qualitat de vida 
dels europeus.

Agrupació Folklòrica 
Igualadina”

L’Agrupació Folklòrica Igualadina reclama un espai digne després 
del tancament de la Casa de Cultura del Consell Comarcal

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 26 
d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el 
Reglament regulador de les prestacions de caràcter social, i 
sotmetre-la a informació pública per un període de trenta 
dies.
L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al DOCG, 
el dia 4 de novembre de 2020, al diari La Veu el dia 6 de 
novembre de 2020 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Calaf des del dia 4 de novembre al 17 de 
desembre de 2020. 
Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 
Per aquest motiu es fa públic el text íntegre del citat regla-
ment per al seu coneixement general i en compliment d’allò 
previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL LLUÍS

Filòloga, historiadora i fotògrafa

L’enginy de presentar una memòria fotogràfica de Barcelona 
amb la tecnologia més puntera, és a dir: “Barcelona memòria 
fotogràfica”, al Centre d’Arts Digitals Barcelona Ideal

L a virtualitat i la invitació a visionar una ex-
posició totalment immersiva fan possible 
que un extraordinari recorregut seqüencial 
de belles imatges en blanc i negre, de la Bar-

celona dels anys 50 i 60, es puguin veure modelades 
amb el color de l’actualitat més recent.
Fotografies que són realment icones d’una Barcelona, 
d’una ben entrada postguerra, són capaces de trans-
metre’t una major emoció tant o més quan aquestes 
imatges es mostren superposades en altres en els ma-
teixos emplaçaments fotografiats al llarg dels mesos 
de total confinament a causa de la covid-19. Pas a pas 
a través d’un passeig, de vegades taciturn i altres il·lu-
sionant, et vas a sorprenent i el que és més fins i tot 
t’emociones en veure’t transportada per determinats 
episodis que constitueixen un certificat paisatge cos-
tumista de l’època; de fet, el millor llegat de la foto-
grafia documental i periodística d’uns anys en què de 
mica en mica s’anava avançant cap a un gradual pro-
cés de canvis en tots els àmbits de la cultura i de l’art.
Al costat de les imatges d’aquests grans de la foto-
grafia: Joana Biarnés, Colita, Francesc Català-Roca, 
Oriol Maspons, Xavier Miserachs i Leopoldo Pomés: 
quatre fotògrafs i dues fotògrafes, convertits en veri-
tables cronistes d’una època i sempre  contravenint 
qualsevol convencionalismes, alhora que presentant 
una manera crítica i lliure de mirar; la gran Barcelona 
d’aquells anys i la seva inquieta pulsió vital serveixen 

d’eix temàtic per a oferir-te una fan-
tàstica experiència amb aquelles his-
tòriques fotografies tan summament 
ampliades (originàriament de mida 
reduïda) i prestades a una admira-
ble recreació de gegantines pantalles 
mitjançant potents projectors ubicats 
dins grandioses sales; tot un acobla-
ment escenogràfic i amb fons musi-
cals de la via pública que t’insereixen 
dins d’una increïble realitat virtual 
com si d’un viatge fantàstic es trac-
tés, i en el qual pots passejar i també 
permetre’t un descans contemplatiu 
sobre uns oportuns seients.
És del tot inexcusable, doncs, una 
visita a una exposició que pren com 
a referent la fotografia analògica i un capítol histò-
ric de Barcelona per a entrellaçar-les amb la realitat 
més recent. Aquí, entres en una altra dimensió en 
la qual les noves tecnologies enginyosament s’im-
posen al model i format de les tradicionals expo-
sicions de fotografies. I en aquest sentit, el Centre 
d’Arts Digitals Ideal aconsegueix amb una visita 
d’hora i mitja endinsar-te pel cosmos de la intel·li-
gència artificial en què la Barcelona del passat sem-
bla rescatar vida de la mà de la Barcelona d’avui. 
Tanmateix, per si no n’hi hagués prou, aquesta ex-

posició també et proposa de descobrir les fosques 
interioritats dels laboratoris, d’aquells processos 
del revelat d’abans amb tot un aparador de líquids, 
cubetes, contactes, focus, ampliadores, etcètera.
Descobrir aquesta interacció entre art, ciència i 
tecnologia, sempre des d’un mar de fons didàctic i 
divulgatiu, és un dels majors projectes creatius del 
Centre d’Arts Digitals Ideal; i, per a aquesta ocasió, 
“Barcelona memòria fotogràfica”, francament ho 
assoleix, marcant-se fins i tot una inesperada sor-
presa a la fi de la visita.
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Tendresa i amor
Estrena a Tous •  La boda de Rosa

REDACCIÓ/ 

A les portes dels 45 anys, Rosa 
(Candela Peña) comença a 
veure que mai ha estat propi-

etària de la seva vida i sempre ha po-
sat les necessitats de la resta enfront de 
les seves. Amb això en ment, decideix 
abandonar-ho tot i escapar de la seva 
monòtona vida. Prenent les regnes de 
la seva vida, s’encamina a complir el 
seu somni de ser propietària del seu 
propi negoci. Però per molt que vulgui 
aquest canvi, el que deixa enrere no 
serà fàcil d’abandonar. El seu pare, els 

seus germans i la seva filla no poden 
prescindir d’ella, i Rosa descobrirà que 
la voluntat pròpia no és l’única cosa 
que necessita per a canviar la seva vida.
Iciar Bollaín, a més de dirigir el film, 
també escriu el guió al costat d’Alicia 
Luna.
La boda de Rosa és una tragicomèdia 
que es fica als budells des de la prime-
ra seqüència fins a l’última, sense una 
sola escletxa, perfecta en tots els àmbits 
artístics, preciosa, divertida, aclapara-
dora, absurda, festiva i diabòlicament 
aterridora i feliç. Com la vida mateixa.

Una comèdia per somriure una estona
Estrena •  En guerra con  mi abuelo

REDACCIÓ/ 

Peter és un nen que es veu obligat 
a abandonar la seva habitació 
pel fet que el seu avi recentment 

vidu es trasllada allí. D’aquesta mane-
ra, el nen veu com a única opció per a 
recuperar la seva habitació declarar la 
guerra al seu avi.
Tim Hill (Bob Esponja, La vida de 
Rocko) dirigirà aquesta adaptació del 
llibre infantil homònim escrit per Ro-
bert Kimmel Smith que serà protago-
nitzada per Robert de Niro (Un dels 
nostres, El Padrí: Part II). A més, Lisa 
Addario, Tom J. Astle, Matt Ember i 
Joe Syracuse s’encarregaran del guió.
Han hagut de venir Robert De Niro 
i Christopher Walken, que des de la 
llegendària El cazador (1978) només 

havien coincidit fugaçment a Gente 
de Sunset Boulevard (1992), per  re-
cordar-nos que encara hi ha lloc per a 
comèdies familiars que uneixen cor i 
caigudes, riures i emoció, bons senti-
ments i bromes pesades. Perquè això és 
el que proposa Tim Hill: un arsenal de 
gags slapstick al servei d’una trama fe-
elgood que, encara que coneguda i pre-
visible, es mira sempre amb un somriu-
re. Especialment quan es compta amb  
la tropa de veterans –Cheech Marin i 
Jane Seymour, a més dels citats De Niro 
i Walken–; es permet fer acudits a costa 
de El Padrino o Taxi Driver, o assistim 
a l’esperada reconciliació entre Peter i 
el seu avi. Un exercici de nostàlgia car-
regada de bones intencions i acudits, la 
qual cosa en aquesta ruleta russa que és 
2020 no és poca cosa. Una dona avançada al 

seu temps
Estrena •  Madame Curie
REDACCIÓ/ 

La pel·lícula explica la història 
de la química Marie Curie i 
el seu marit, Pierre Curie ba-

sant-se en la novel·la homònima de 
Lauren Redniss. El matrimoni va 
desenvolupar la teoria de la radioac-
tivitat i van descobrir el radi i el po-
loni. El treball de tota una vida i les 
conseqüències que van comportar 
els seus descobriments emmarcats 
en una pel·lícula que reflecteix el co-

mençament de l’era nuclear.
Una pel·lícula dirigida per Marjane 
Satrapi (The voice) en la qual veurem 
a Rosamund Pike (Un reino unido) 
com Marie Curie.
Una mirada hàbil i gens maniquea 
que reflecteix les vicissituds de la 
mare de la Física moderna en una 
societat massa prejudiciosa per a una 
dona intel·ligentíssima, immigrant i 
avançada al seu temps.

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



SENTIMENTAL
Espanya. Comèdia. De  Cesc Gay. Amb Alberto San Juan, 
Belén Cuesta, Javier Cámarae 
Sentimental parla de les relacions sentimentals quotidianes 
de dues parelles que viuen en el mateix bloc de pisos. La 
cordialitat entre les dues llars es veu interrompuda quan la 
parella del baix convida a l’altra a un sopar, durant la qual els 
proposen practicar sexe en grup. A través de la comèdia, es 
reflecteixen temes molt quotidians com l’amor, les baralles, 
el dolor i l’odi..

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

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

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

MADAME CURIE
Gran Bretanya. Biografia. De Marjane Satrapi. Amb Ro-
samund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard
La pel·lícula explica la història de la química Marie Curie i 
el seu marit, Pierre Curie basant-se en la novel·la homònima 
de Lauren Redniss. El matrimoni va desenvolupar la teoria 
de la radioactivitat i van descobrir el radi i el poloni. El tre-
ball de tota una vida i les conseqüències que van comportar 
els seus descobriments emmarcats en una pel·lícula que re-
flecteix el començament de l’era nuclear..

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

   A DOS  METROS DE TI
EEUU. Romantica. De  Justin Baldoni. Amb   Haley Lu 
Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias
Stella té disset anys i a diferència de la resta dels seus altres 
amics viu una vida amb una rutina bastant diferent. La jove 
pateix fibrosi quística i passa gran part del temps a l’hospital 
on cada dia ha de posar a prova el seu autocontrol, alguna 
cosa que es veurà alterat quan conegui a un altre pacient. 
Will, un jove que sofreix la mateixa malaltia que ella
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Dt: 19:15

4/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv: 18:00/20:00
Ds i Dg: 17:00/19:00
Dll: 19:00
4/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA 
(CAT)
Dll i Dt: 17:00
4/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA 
(VOSE)
Dt: 19:00

5/ WONDER WOMAN 1984
Dv: 17:00
Ds a Dll: 16:10/19:15
Dt: 16:10
5/ WONDER WOMAN 1984 (VOSE)
Dt: 19:15
5/ OTRA VUELTA DE TUERCA
Dv: 20:00

6/ WONDER WOMAN 1984
Dv: 18:00
Ds a Dt: 17:00
6/ EN GUERRA CON MI ABUELO
Ds a Dt: 20:00

7/ LOS INCREIBLES 2  
Dv: 17:00
7/ EL VERANO QUE VIVIMOS 
Dv: 19:35
7/ HASTA EN CIELO  
Ds a Dt: 17:15/19:45

8/HASTA EL CIELO 
Dv: 17:15/19:45
8/EL VERANO QUE VIVIMOS 
Ds a Dt: 16:00
8/WONDER WOMAN 1984 
Ds a Dt: 18:30

TOY STORY 4 (CAT)
Dia 25: 17:30
Dia 26 : 17:30
A DOS METROS DE TI
Dia 25: 19:05
Dia 27: 17:30
ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
Dia 26: 19:05
LA BODA DE ROSA (de Iziar 
Bollain)
Dia 27: 19:10

Gràcies per con�ar 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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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

EL CASAL INFORMA QUE 
MENTRE DURI EL TOC DE 
QUEDA LES SESSIONS 
COMENÇARAN A  2/4 DE 6
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PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

@restaurantVinnari
El restaurant Vinnari ofereix 

dinars i sopars 
per emportar i take away

HORARI:
De dimarts a diumenges

Sant Agustí, 22 
08700 Igualada (BCN)

Tel. 93 105 62 54

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

Take away

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 803 93 40  /  609 420 063

 Envieu-nos un whatssap 
per saber el menú de Nadal

     609 420 063

Servei a domicili

www.kubbdeliris.cat    

CAP D’ANY A CASA

fes la reserva a www.kubbdeliris.cat o tel 938049164

APERITIUS
Coca cruixent amb llagostí

Full caramel·litzat amb foie gras
Cremós de carbassa i vieira

PLATS
Crema de marisc

amb ravioli de llamàntol

Suquet de rap amb llagostí
amb patates confitades

Filet de vedella amb salsa de tòfona
"Cake" de patata

-Gianduja de Xocolata
Cremós de vainilla i codony de fruits tropicals

Petit fours

Raïm de la sort i Cotilló

Preu unitari 45 € IVA inclòs

menú de cap d’any

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

Menú diari
Encàrrec i domicili
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Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

A partir de dijous
 obrim per sopar 

totes les nits de la setmana

Carrer del Capità Muntaner, 1, 
08700 Igualada, Barcelona

Rostisseria
Les Comes
Menú de festes
Primers
▶ Sopa de galets amb pilota
▶ Caneló suprem de pollastre de corral amb foie i 
    tòfona
▶ Albergínia farcida amb gambes i xampinyons

Segons
▶ Cuixa de gall d’indi amb salsa d’ametlles
▶ Llom de bacallà amb verdures
▶ Vedella amb suc

Postres
▶ Tiramisú
▶ Mousse de cafè amb xocolata blanca
▶ Panna Cotta amb salsa de fruits vermells

Consultar preus d’altres plats a la carta

Tel: 938032569    Mòbil: 680569452

El Somiatruites 
us acompanyarà 

aquest Cap d’Any.

Celebreu-lo amb 
nosaltres!

somiatruites.eu

Menú a 18€ 
Informa ‘t !



Primera edició de l’European Balloon Festival
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 1997, un grup de per-
sones molt properes al 
sector de l’aerostació a 

Igualada i la Conca d’Òdena, 
amb l’Ajuntament d’Igualada, 
van crear l’European Balloon 
Festival (EBF), una concen-
tració internacional de globus 
aerostàtics que ràpidament, i 
mai millor dit, va agafar “vo-
lada”. Des d’aleshores s’ha con-
solidat com una competició i 
un festival de referència a ni-
vell europeu i fins i tot mun-
dial.
El festival té lloc durant la 
primera quinzena de juliol a 
Igualada i aplega durant quatre 
dies més d’una cinquantena de 
globus aerostàtics amb els seus 
equips, procedents d’arreu del 
món, i més de 25.000 visitants. 
És, de fet, un festival que re-
uneix l’aspecte lúdic del vol, 
la bellesa d’aquest esport i la 
competició. Al llarg dels qua-
tre dies del festival, el visitant 
pot gaudir de l’espectacle de 
veure volar més de 50 globus, 
participar de les diferents acti-
vitats programades o bé enlai-
rar-se en un globus, a la vega-
da que els equips participants 
duen a terme diferents proves 
d’exhibició i de competició.
L’edició de l’any 1998, la sego-
na, comptà amb 50 globus que 
realitzaren el “night glow”, que 
s’ha convertit en l’activitat més 
esperada i seguida per als vi-
sitants.
L’edició de l’any 2007 va reunir 
60 pilots de globus arribats des 
dels Estats Units, els Emirats 
Àrabs, Ucraïna, Alemanya i el 
Regne Unit, a més de Catalu-
nya i de la resta d’Espanya. 
L’edició del 2008 comptà amb 
62 equips de Catalunya, la 
resta d’Espanya, Regne Unit, 
França, Portugal, Suïssa, Ale-
manya, Israel i l’Índia. Malgrat 
que durant el festival les con-
dicions meteorològiques van 
ser generalment bones, excep-
tuant el vent que anul·là el pri-
mer vol de competició,  la plu-
ja tardana d’aquell any retardà 
la sega en molts dels camps de 
la zona.
L’edició de l’any 2009 comptà 
amb l’activitat solidària de la 
5a Festa per l’Àfrica, el sorteig 
de vols del Club Super3 i un 
vol de competició per perse-
guir un globus ‘llebre’. 
L’edició del 2010, inclosa en 

1997 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Anuncis publicats a La Veu el 1997.

l’Imagina, Festival d’Estiu 
d’Igualada, comptà amb 41 
pilots de Catalunya, Espanya, 
Alemanya, Suïssa i l’Índia  i 
15,000 visitants. En aquesta 
edició es presentà un proto-
tip sense tripulació del Bloon, 
un globus d’heli que permetrà 
portar fins a 8 persones a l’es-
pai.
En l’edició del 2012 es va pre-
sentar per primera vegada el 
projecte experimental “Iglú 
de vent”, que consisteix en te-
les de globus reciclades que 
s’inflen en diferents punts del 
centre de la ciutat i van acom-
panyades d’activitats protago-
nitzades per entitats culturals. 
A més, es van estrenar dues 
zones al camp de vol de l’Avin-
guda Catalunya, la Zona Vi-
llage destinada a les empreses 
punteres relacionades amb el 
món aeronàutic i la Fun Zone, 
una zona amb activitats per a 
fer en família.
L’any 2013, es va celebrar la 
primera edició d’“El vol de 
tapes”, amb l’objectiu que els 
restaurants del centre parti-
cipessin també de l’European 
Balloon Fes tival.
En l’edició del 2014, l’empresa 
fabricant de globus Ultrama-
gic, va desenvolupar la ciste-
lla accessible, una cistella que 
reuneix dues característiques 
principals: una porta que per-
met accedir-hi amb cadira de 
rodes i una cadira hidràulica a 
l’interior que subjecta el pas-
satger i l’eleva uns centímetres 
per tal que tingui una bona vi-
sió del paisatge per sobre de la 

cistella i gaudir així plenament 
del vol. 
L’edició del 2015 va presen-
tar com a principal novetat la 
“Cistella Vista” fabricada per 
l’empresa Ultramagic, una cis-
tella amb la barana més baixa 
dissenyada expressament per 
a volar assegut i amb una tau-
leta que permet menjar o beu-
re durant el vol.
L’any 2016, l’European Ballo-
on Festival compleix la seva 
20a edició, amb cinc dies de 
festa i activitats. 
El 2017, es va fer a la remo-
delació de la fase 1 del Parc 
Central d’Igualada, que va 
acollir els globus en un entorn 
de qualitat: 25.000 m2 d’espai 
verd amb capacitat per acollir 
2.000 persones assegudes a les 
grades. 
La 22a edició de l’European 
Balloon Festival es va cele-
brar el 2018. Van acudir al 

festival 54 globus vinguts 
d’una dotzena de països di-
ferents. 
A la 23a edició, el 2019, es 
va batre el rècord de partici-
pació de pilots, amb prop de 
60 globus vinguts d’arreu del 
món. Amb l’eslògan “El fes-
tival de globus més animal”, 

l’European Balloon Festival 
va tenir com a convidats es-
pecials globus aerostàtics 
amb formes animals. 
Aquest any, degut a la situ-
ació provocada per la co-
vid-19 enguany l’EBF es va 
fer en dos dies i només amb 
vols matinals.  



Desembre
25: Nadal de nostre Senyor;  Anastàsia; Eugènia.

26: Esteve; Dionís; Zòsim. 
27: Joan, apòstol; Teodor; Nicaret.

28: Sants Innocents; Dòmina; Abel.  
29: Tomàs Becket; David; Tròfim.

30: Mansuet; Rainer; Anísia, mr.; Fèlix  
31: Silvestre; Coloma; Melània la Jove; Sabinià

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

El proper diumenge dia 
27 de desembre és la 
festa de la Sagrada Fa-

mília, titular de la parròquia 
igualadina. La festa patronal, 
organitzada per l’Associació de 
la Visita Domiciliària, se cele-
brarà en totes les eucaristies 
dominicals però especialment 
a les 12 del migdia, quan hi 
haurà un Ofici Solemne con-
celebrat pels dos rectors “in so-
lidum” de la parròquia: amb la 
presidència de Mn. Xavier Bis-

bal i la predicació de Mn. Edu-
ard Flores. Al final de totes les 
misses es cantaran els goigs de 

la Sagrada Família d’Igualada i 
es repartirà una estampa com-
memorativa de la diada.  

Festa patronal de la parròquia de la 
Sagrada Família

ESGLÉSIA / JOSEP NADAL 

Fer aniversaris a tothom 
agrada, perquè constata 
allò que és més com-

plicat d’assolir: la constància. 
Aquesta «virtut per la qual 
totes les coses donen el seu 
fruit», segons el notable poeta 
i filòsof  italià Artur Graf, l’ha 
aconseguit  Mn. Enric.

Per què va  acceptar la  res-
ponsabilitat de fer un alberg?
En ser Rector de Jorba, entre 
d’altres pobles, i veient que la 
rectoria s’ensorrava, tenia ga-
nes de fer alguna cosa. Sabent 
que la Generalitat va progra-
mar el Camí de Sant Jaume per 
Catalunya (una part del qual 
passa pel poble), vaig pensar 
que seria un bon moment 
d’obrir-hi un Alberg. Això vol 
dir que si hi ha alberg, hi pas-
sen persones i tenir un aco-
lliment cristià en el Camí de 
Sant Jaume és important. En 
comentar-ho amb el Bisbe, hi 
estigué d’acord.

Tenia un model per emmira-
llar-se?
Cap. Embolicar-te en un pro-
jecte i tirar-lo endavant.

Quins mitjans tenia per por-
tar-ho a terme?
Ni un duro. De recursos no 
n’hi havia n’hi un. El Bisbe em 
va dir: “t’ho deixem fer perquè 

ets tu”. Jo ho he agraït molt, 
perquè he pogut compaginar 
les meves vocacions: la de ca-
pellà i la de cuiner.

Quines foren les dificultats 
principals?
El tema de papers, i projectes 
que demanen. Vam estar 3 
anys de papers i vam demanar 
subvencions a la Generalitat i 
crèdits al banc . 
En l’actualitat tenim dues lli-
cències: una per l’alberg i una 
altra pel restaurant  (una cosa 
ajuda a pagar l’altra).
El Bisbe des d’un principi va 
dir: “si és un projecte de Déu 
això tirarà endavant”. Gràcies 
a Déu, des de l’inici sempre 
hem tingut gent.

Malgrat totes les dificultats 

sempre se l’ha vist content!
La processó va per dins. La 
gent vol que estiguis sempre 
content tot i aquest ha estat 
el meu tarannà: estar sempre 
alegre.

Què s’ha aconseguit en 
aquest primer decenni?
S’ha aconseguit crear un am-
bient molt familiar. Amb bon 
tracte i bons serveis. L’alberg 
ofereix  uns bons serveis: dut-
xa, sopar, lliteres, esmorzar,...
Els convido a la  benedicció 
del pelegrí  i s’adquireix la cre-
dencial del Camí de Sant Jau-
me.
Dedico  temps al diàleg, con-
sells, qui en tingui necessitat o 
vulgui. Dels molts grups que 
vénen, hi ha gent que té neces-
sitat de parlar.

Estic content, perquè en un 
moment de dificultat la gent 
ve aquí i pot parlar. Quan això 
passa dono gràcies de ser ca-
pellà. Això fa veure que és el 
millor apostolat que puc fer: la 
tasca dels apòstols d’apropar la 
gent a Déu.

Satisfet de les experiències 
sorprenents tal com retro-
bar-se amb pelegrins i pe-
legrines que tornen després 
d’haver fet el camí, per par-
lar amb el  mossèn expressa-
ment i compartir quelcom.
Aquesta confiança ha agradat 
a molta gent que no gosaria 
anar a parlar amb un capellà 
a l’església i, en canvi, aquí sí.
Molts dies, al matí, deixen car-
tes d’agraïment per les atenci-
ons que reben, només de rebre 
les gràcies en forma de carta 
de totes les persones, o bé veu-
re’ls marxar contents,  ja val la 
pena haver obert l’alberg.

Què espera aconseguir en els 
següents anys?
Que s’acabi d’arreglar la casa, 
perquè encara queden molts 
projectes , acabar de pagar el 
deute, que és bastant i seguir 
amb la tònica d’ara: de l’acollida.

Què ha après de totes les ex-
periències?
La trobada amb la gent. Déu et 
va posant les persones que ne-
cessites en el moment que cal; 

no en el moment que tu vols.

Parli’ns dels projectes
N’hi ha molts: formigonar 
el camp d’esports, posar un 
camp de gespa artificial, on 
es podrien celebrar moltes 
activitats, fer un escenari, 
ampliar el nombre de llits... 
Aquí, a Catalunya, no hi ha 
normativa específica d’al-
bergs del camí de Sant Jau-
me, com hi ha a Espanya. 
Per això, vam fer l’alberg de 
joventut, que és el què més 
s’hi assembla. Cal pensar 
també, que aquesta casa es 
troba situada al centre de 
Catalunya, amb bona comu-
nicació i en un poble on es 
troba tot allò necesssari per 
un pelegrí:  farmàcia, forn de 
pa, supermercat i  serveis de 
restauració. 
Aquí no només passa el Camí 
de Sant Jaume; passa el Camí 
de Sant Ignasi, el GR 7 i el 
camí dels Països Catalans.

Cal saber que aquesta tas-
ca, Mn Enric la compagina  
amb  les parròquies que té 
al seu càrrec
Tinc gairebé 30 teulades: 
entre parròquies, capelles, 
rectories,... Agafo des de la 
Panadella fins a Igualada. I 
ara  m’han encomanat tota la 
zona de Calaf i tots els pobles 
veïns! Amb l’ajuda de Mos-
sèn Esteve que n’és el vicari.

Deu anys de l’Alberg de Sant Jaume de Jorba



Sudokus

Nivell alt
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Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Tant atent i formal que va repartint floretes a tort i a dret / 2. Flairo 
el papagai gallec. Una samarreta que val un regne / 3. Partida de naixement. Han canviat 
les boles de ferro pels flocs de neu. En plena pista / 4. Mal cop, que deforma poc. Com a 
francès no inspira gaire simpatia. La lletra que t’encendré / 5. Eixuta de pell, eixorca d’es-
perit. Segons com pari desmuntarà la pira / 6. De cul queda bé. Espatllada com la típica 
amanida variada / 7. A la porta de la botiga es manté dalt. Befa pel desgavell de Troia / 
8. Posi llenya al foc, posi. Les úniques abelles que poden formar el comitè d’empresa / 9. 
Empolsinin el tortell o el cafè amb llet. Abracen la Neus / 10. En Benicio del Toro se’n va 
aprimar vint-i-un per fer una pel·li. Sagaç, espavilada, llesta / 11. Remor de rem. Faci petar 
a distància. Un tastet de sajolida / 12. Hidrocarbur estiuejant a Niça. No convida a seure, 
una situació violenta com aquesta / 13. Territori de coincidència per a conills i cargols. 
Males arts, les d’en Nicolau.

VERTICALS: 1. Específica, perquè treu l’agenda i no està per vaguetats. Atenenc al festival 
barceloní / 2. Entremig de molt. Objecte del desig de tot arquer. Anuncia la tia guenya / 
3. El nano vist per ses secrecions. I això és el que fa, si és mallorquí / 4. Remenat de rap. 
Tendència a ficar-se al llit com qui salta al ring. La Pantoja deia que ho era / 5. Surt cara, la 
jubilació d’una així. Cremada que només de dir-la ja fa mal / 6. Fuig d’estudi. Un bon got 
abans d’anar al llit i mira com s’enfila! Organització No Liberal / 7. Decréixer com un home 
de pel·lícula increïble. Desviació universitària forestal / 8. Estranya esma, la de rebentar la 
mesa. És a la befa com al tall la incisió / 9. Absent de l’examen. No tintaré bé, però aniré 
eliminant, restant. Limiten molt / 10. Professional del tèxtil com l’Emili o en Joaquim. No 
han passat mai abusos / 11. Medalles de campions noucentistes. Atribuïda a son creador a 
l’oficina / 12. A can Borja hi guarden el gra. Preparar la representació en general.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                       

2                        
3                      
4                       
5                      
6                     
7                     

8                     
9                      

10                        
11                      
12                        
13                       



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

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

DIVENDRES  25: 
BAUSILI

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

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)
 DISSABTE  26:  
BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)
DIUMENGE 27:  

MISERACHS
Rambla Nova, 1

DILLUNS  28:
LA CREU

P. de la Creu, 7
DIMARTS 29:  
 CASAS V.
Soledat, 119
DIMECRES 30:  

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 31:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26



Alejandro Enríquez, Leopoldo Pérez, Carlos 
Blanco i José Ángel Guerrero / 
Comunitat Josefina a l’Anoia 

Els Missioners Josefins som una congregació nascuda a Mèxic l’any 1872 per l’ igualadí P. Josep Maria Vilaseca. 
Fa prop de 9 anys que la congregació té presència en aquestes terres i és un plaer per a tots els que formem part 
d’aquesta gran obra del P. Vilaseca, ser a la terra del nostre fundador, conèixer les nostres arrels espirituals i poder 
tornar a Igualada allò que ella ha fet per nosaltres. Actualment, la nostra comunitat esta formada per quatre 
religiosos: Alejandro Enríquez i Leopoldo Baez de Mèxic, Carlos Blanco i José Ángel Guerrero de Nicaragua. 

Quants anys fa que la comunitat Josefina està ubica-
da a l’Anoia? On resideixen concretament?

La nostra comunitat de Missioners Josefins fa prop 
de 9 anys que es troba en aquestes terres que van veure néixer 
i créixer el P. Josep Maria Vilaseca, fundador de la Família 
Josefina: Laics, Germanes i Missioners a Mèxic l’any 1872. La 
nostra residència actual és a la rectoria de la Pobla de Clara-
munt. 

Com ara comentàveu, la comunitat Josefina es va fundar a 
Mèxic però ho va fer un igualadí. Hi ha un vincle especial 
entre la comunitat i la ciutat? 

I tant! Igualada ens va donar un fundador, el P. Vilaseca,  i no-
saltres som aquí en agraïment per la seva vida i la fundació de 
la nostra família espiritual. Igualada és per a nosaltres l’arrel 
més profunda de la nostra espiritualitat.

A quines parròquies de la comarca ateneu?

A més de la Parròquia de la Pobla de Claramunt prestem ser-
vei i atenció a las comunitats parroquials de Sant Martí de 
Tous, Fillol, Bellprat, Clariana i el Barri de Fàtima a Igualada, 
juntament amb l’atenció espiritual del Monestir de les Ger-
manes Carmelites a Igualada-Jorba i la residència P. Vilaseca 
a Igualada.

Quines tasques feu d’ajuda a la comunitat a l’Anoia?

Les principals tasques amb les que col·laborem són els ser-
veis parroquials, com ara l’atenció a malalts, la col·laboració, 
juntament amb l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, amb 

el banc d’aliments del poble, l’atenció i educació en la fe dels 
nens, joves i persones adultes de las comunitats, grups de pre-
gària, atenció sacramental, els despatxos parroquials i alguns 
altres serveis que ens demanen.  

A la parròquia de Fàtima, aquest any hi heu posat un pes-
sebre espectacular. Ens podeu explicar una mica com és?

El pessebre està fet de molts materials reciclables que estaven 
a punt de llançar-se, com pot ser paper, cartró, porexpan, etc. 
El seu atractiu consisteix en l’aprofitament d’aquests materi-
als, el treball d’equip organitzat i coordinat pel Carlos Cardo-
zo Riveros, qui és el cap de tot el treball i l’ambient de família 
amb al que s’ha fet. És un pessebre digne de ser visitat i con-
templat personalment, les seves dimensions i tots els detalls 
que té de fons son impressionants.

S’hi poden fer visites guiades. Fins quan? En quins horaris?  

Podeu fer visites guiades, concertant hora amb la  Sra. Ana 
García (628942445) o amb els  Pares Josefins, Alejandro 
(693806219) i Leopoldo (693805575), estem oberts de dilluns 
a dissabte de 10:00-13:00 h. i al vespre de 17:00-20:00 h. El 
pessebre estarà exposat fins el dia 2 de febrer del 2021. 

Heu estat per altres llocs del món? Hi ha moltes diferències 
entre els pessebres que fem aquí o els d’altres països? Cada 
pessebre té paisatges característics del seu territori o tots 
són molt semblants? 

Sí, cada lloc té les seves particularitats en representar al nai-
xement de Jesús, però sempre es respecten les figures princi-
pals: Nen Jesús, Maria, Josep i Reis. Però les caracteritzacions 

són diferents, com la roba o les faccions dels rostres. Així 
com, aquí a Catalunya, no poden faltar les barretines i els 
pastors vestits típicament. 

Aquest serà un Nadal estrany per a tots. Com el viureu la 
comunitat Josefina de l’Anoia?

És un any complex per a tots, i la família Josefina de l’Anoia 
ho té clar, aquest any ens tocar fer bondat, cuidar-nos mú-
tuament i fomentar enmig de la desesperança, l’esperança i 
la il·lusió pròpia del Déu fet home, per això aquest pessebre.

Teniu previstos alguns actes amb la comunitat cristiana 
per aquestes festes?

Ara que ho dius, sí. Aquest Nadal és especial per a la Família 
Josefina a Catalunya, perquè amb el pessebre i des de l’1 de 
gener de 2021 fins l’1 de gener de 2022, viurem un any de 
gràcia i agraïment per als pròxims 10 anys de la nostra pre-
sència a Igualada i a l’Anoia; el lema que ens guia és: 10 anys 
a Igualada, il·lusió vilasecana. Durant aquest any 2021 tenim 
previstes més sorpreses, ja les anirem anunciant a poc a poc.

A quins altres països tenen presència els Josefins? Quin ti-
pus de missions desenvolupen?

La nostra Missió consisteix en tres camps de missió de l’Es-
glésia: Educació a infants i joves, Missions ad gents, en pobles 
indígenes i populars, atenció a parròquies i la promoció i de-
voció de Sant Josep. Actualment estem a Mèxic, el Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Veneçuela, Perú, Angola, 

Tirar la pedra i amagar la mà és el plat del dia. Les esquerres fan de dretes i les dretes diuen “síndria” a qui no és dels seus (verds per fora i 
vermells per dins). Polítics “darrera la cortina” divulguen les “notícies” que els convenen. S’amaguen amb les “news” o àlies d’historiadors 
i polítics romans. “Influencers”, que es disfressen de periodistes, van amb uniformes, porten tricorni o es presenten com a “demòcrates”. 
Tothom sap el seu nom, però si els ho pregunten, diuen que ells no són, encara que facin perjuri. Sempre amenacen, fins i tot amb els tri-
bunals, o pitjor, volent  afusellar milions de persones. Tots aprofiten el seu poder i posen els “altres” a la llista negra. El trist és que “els 
seus” els protegeixin. Com fa “la colla” d’un ex alcalde, abans intocable, que durant anys va fer córrer la pala en benefici personal i posava 
el veto dels ajuts i subvencions als mitjans de comunicació locals que no lloaven cada dia la seva feina. Una pràctica que també fan altres, 
quan són al carro guanyador i fan estelles de l’arbre caigut. Massa gent que li toca patir per voler ser equànime i independent. 

“Igualada és per a nosaltres l’arrel 
més profunda 

de la nostra espiritualitat”

  Marc Vergés @marcverges8

Dijous, 24 de desembre de 2020

Espai patrocinat per:

Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

( 1.964Km)
PVP 29.618€

Audi A3 Sportback S line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

( 28.174 Km)
PVP 33.745€

Audi A4 Advanced edition 2.0 TDI 
110 kW (150 CV))

(647 Km)
PVP 40.431€

Audi A3 Sedan S line 35 TDI 110 
kW (150 CV) S tronic

(5.212 Km)
PVP 41.741€

Audi Q2 sport 35 TFSI 110 kW 
(150 CV) S tronic

(16.413 Km)
PVP 41.856€

Audi Q5 S line 35 TDI quattro 120 
kW (163 CV) S tronic

(584 Km)
PVP 60.215€

20.700€ 21.700€ 24.000 € 27.500€ 28.300 € 41.500€

Volkswagen Golf Business 1.6 TDI 
85 kW (115 CV)

 (37.879 Km)
PVP 26.746€

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 
Business & Navi DSG 85 kW (115 CV)

 (47.547 Km)
PVP 30.646€

Volkswagen T-Roc Advance 1.6 
TDI 85 kW (115 CV)

 (18.669Km)
PVP 29.983€

Volkswagen Caravelle Batalla Corta 
2.0 TDI BMT 84 kW (114 CV)

 (27.351Km)
PVP 37.672€ 7 

Škoda Scala 1.6 TDI Ambition 85 
kW (115 CV)
 (8.834 Km)

PVP 24.942€

Volkswagen Polo Advance 1.0 TSI 70 
kW (95 CV)

 (25.926 km)
PVP 19.168€

12.300€ 14.530€ 15.900€ 21.000 € 23.900€ 15.800€


