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Comença la campanya de vacunació
contra la covid-19 a l’Anoia
Salut espera haver vacunat
tot el personal sanitari i les
residències la setmana vinent

L’Ajuntament d’Igualada
suspèn totes les activitats i
limita l’ús d’instal·lacions

Les dades de risc a l’Anoia,
pitjor que durant el
confinament de la Conca

CONFINAMENT
CONCA

Octubre
(2a onada)

ARA

A l’esquerra, una auxiliar d’infermeria de la Fundació Sant Josep és vacunada, dimarts a la tarda. A la dreta, risc de rebrot a l’Anoia des de març fins ara.

Pàgines 8-9

Nit de Reis més especial que mai

Dakar
complicat per
als anoiencs
Monleón
i Haro

Pàgina 27

Diumenge, “La
dona del 600”
amb Mercè
Sampietro, a
l’Ateneu

Pàgina 28

Els tres Reis, i l’alcalde d’Igualada saluden al cel a tots els que ens han deixat, en especial per la Ccvid-19.
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Alta previsió
de nevades per
demà a tota la
comarca
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L’EDITORIAL

Llum al final del túnel

A

questa setmana ha començat l’administració de vacunes de Pzifer a l’Anoia. És
previst que fins avui se’n posin 975, i,
probablement, una xifra similar la setmana vinent. La intenció de l’equip que hi ha a la
comarca de la campanya de vacunació és que a finals de la setmana vinent ja estigui vacunada tota la
gent gran de les residències de la comarca, i tot
el personal sanitari.
Sense dubtes, és una
magnífica notícia, i representa ja veure, a la fi,
la llum al final del túnel.
La primera administració ja assegura una àmplia protecció contra la
covid-19, que és ja quasi
definitiva després de la
segona, als 21 dies (28 en
el cas de la vacuna Moderna, que ja ha estat també
autoritzada).
Tenim davant una llum, de moment encara dèbil,
però hi és. Ens hem d’agafar a això perquè no tenim
més remei que confiar en la ciència. Quan va esclatar la pandèmia no se sabia res de res de com afrontar-la. Ara sabem més coses, com prevenir contagis,

com detectar els afectats, quins medicaments ajuden, quins tractaments no ho fan, com reaccionen
de manera diferent alguns pacients...
Tenim vacuna, però també és cert que tenim dades
esgarrifoses, desproporcionadament elevades, en alguns casos superiors a les del confinament perimetral del passat mes de març i abril a la Conca d’Òdena. I això vol dir que
hi ha anoiencs que no
han après -o no han
volgut aprendre- què
significa la covid-19.
És molt trist que una
de les pitjors zones
del país, on ha fet més
mal la pandèmia, amb
550 morts fins avui,
torni a tenir dades altíssimes. Decebedor i,
també, indignant.
Hem vist plors d’alegria, cares somrients i molta,
molta emoció, en les primeres administracions de
vacunes a l’Anoia. És una imatge que mereixen tots
aquells que confien en la ciència i han sabut superar
les amenaces de la malaltia gràcies a seguir les recomanacions que ens repeteixen cada dia.
Tan difícil és fer-ho?

Hem vist plors d’alegria, cares
somrients i molta, molta emoció,
en les primeres administracions
de vacunes a l’Anoia. Però tornem
a tenir dades esgarrifoses.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Carme Forcadell, expresidenta del
Parlament de Catalunya i empresonada a Wad-ras, va dir “Cal deixar
de banda el partidisme i pensar en el
país” i també relacionat amb el seu
cas va explicar “No aconseguiran
que canviem d’opinió ni que deixem
de ser independentistes. Sabíem
que ens denegarien el tercer grau,
perquè la unitat d’Espanya està per
sobre de la justícia. Volen escarmentar-nos i els mou la venjança”
Salvador Illa, ministre de sanitat,
després d’haver-ho negat repetidament, inclús el mateix dia que els
diaris de Madrid ja ho anticipaven,
serà el candidat del PSC a les eleccions del 14F i davant dels que el proposaren dient “no és per uns escons

més que el proposem, ni per ser
la segona força, sinó per guanyar i
aconseguir la presidència” va respondre “Sóc un servidor públic. Si
els meus companys m’ho demanen,
només puc dir que estic preparat.”
Oriol Junqueras, líder d’ERC, va
respondre “el PSC busca els vots
de Cs i s’haurà de triar entre PSC
i ERC. Els hem guanyat en les
dues darreres eleccions i ho tornarem a fer!”
Lorena Roldán, ex portaveu de CS,
anirà com a número dos a les llistes
del PP i ho va justificar així “Cs va
néixer com a fre al nacionalisme,
no com a suport als que amb pactes donen ales als que volen trencar
Espanya.”
Carlos Carrizosa, candidat del Cs
a presidir la Generalitat, va dir “és
normal que qualsevol que no se
senti de centre, sinó de dretes, se’n
vagi a un partit de dretes.”
Miquel Iceta, primer Secretari
del PSC, ha dit que “Si et poses
d’acord en què cal fer, pots pactar
amb qui sigui”

Quim Torra, president de la Generalitat inhabilitat, va fer un discurs de Nadal en el seu despatx d’ex
president, succedani del que hauria
fet a Palau, dient “Aquesta ha estat
la legislatura de la més gran repressió viscuda des del franquisme”. I
també “que el govern de l’estat ha
fet una gestió política de la pandèmia mesquina, que no ha deixat de
fer crides a la unitat i a dir que el
virus no entenia de fronteres ni de
territoris.”
Mertxe Aizpurua, portaveu d’EH
Bildu al Congrés, ha dit que “Crec
que d’aquí poc, un cop passin les
eleccions catalanes, el tema de la
territorialitat i la plurinacionalitat
de l’Estat es posarà sobre la taula
perquè no hi ha solució democràtica al problema de les nacions sense
estat que no sigui un reconeixement democràtic de la plurinacionalitat i el dret a decidir. La solució
passa per les urnes, i serà pactada
en el millor dels casos o vindrà de
la mà de les grans majories favorables a la independència que s’articulin. Fins que no s’arregli el problema territorial, Espanya no serà
un estat democràtic.”
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PERE PRAT

Defensar
la democràcia
Prop de dos mil cinc-cents anys enrere Plató va escriure ‘la República’, on explicava que
després de la democràcia arribava la tirania.
Del govern del poble a la dictadura. Quan els
ciutadans són incapaços d’articular i acceptar unes normes de convivència, apareixen
els ‘salva pàtries’ de lideratges perversos, que
fanatitzen una part de la població per imposar-se als altres. Avui d’aquest comportaments alguns en diuen populisme, però no
s’han de malmetre les paraules, és totalitarisme furgar en els sentiments de les persones,
dient-los allò que volen sentir, per així instal·
lar-se en el poder.
S’ha escrit molt sobre com el nazisme va poder arrelar a Alemanya. També sobre què va
fer Mussolini a Itàlia. I ací hem viscut un llarg
període dictatorial que ha deixat estructures
d’estat, que encara avui, continuen utilitzant
els principis i procediments d’aleshores. Però
pocs pensaven que estigués en perill el far de
la democràcia. Molts americans i el món sencer, veien sorpresos com s’envaïa el Capitol
Hill per evitar el nomenament de Joe Biden,
com s’havien de posar barricades a les portes
d’accés a la cambra de votació i com la policia
es preparava, pistola en mà, a defensar la seu
de la sobirania popular.
El president electe va fer una compareixença,
demanant al president de la nació que fes un
pas endavant per deturar el que “s’apropava a
la sedició”. I va parlar de la generositat, dignitat, honor, respecte i tolerància de la democràcia americana i el mal que se li estava fent.
Però el president en exercici va seguir parlant
de frau electoral, sense proves i sense altre suport que el dels seus exaltats seguidors.
Espanya, on el Tribunal Suprem té una visió
molt diferent del que és la sedició, ha posat
a la presó i ha perseguit una bona colla de
ciutadans per defensar pacíficament el dret
a votar. A alguns, els costa entendre que un
assalt violent, que ha provocat la mort a diferents persones, aldarulls, detinguts i on s’han
recollit armes de guerra i gasos irritants, la
policia no hagi actuat com es feu ací l’1-O. I a
d’altres que el rei parli només del compromís
constitucional, quan s’escolta l’estrident soroll
de sabres i togues.
Deia Winston Churchill, que la democràcia
és un sistema imperfecte, però continua sent
el millor dels que hi ha. I afegia, que s’havia de
defensar, perquè és fràgil malgrat la seva força. I això vol dir acceptar les lleis que ens hem
donat, però també respondre els problemes
de cada dia, respectar les minories i limitar
les diferències per viure en llibertat i harmonia. Ell defensava les institucions fortes d’un
estat on la justícia prevaldria per damunt de
les lleis i on la fraternitat seria una manera
de viure. Trump ha hagut de plegar perquè
a USA hi ha un equilibris institucionals que
limiten el seu enorme poder, que emana del
poble i no era de la seva propietat. Malgrat el
què ha passat, encara un exemple.
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Faruk és igualadí

La tribuna

JOSEP M. VALLS

“

Benvingut Patge Faruk. Vostre pas per
Igualada omple tota la mainada d’il·
lusió i de gratitud...”
Aquestes són algunes paraules que
prou recordo. Les va escriure el meu pare
cap als anys 50. El meu pare, en Lluís Valls
i Soler, va ser qui va crear o, millor dir “parir” aquest personatge entranyable que tots
els igualadins coneixen i, que des de l’Orient,
del 28 de desembre fins el 6 de gener visita
esplendorosament la seva ciutat natal.
El meu pare va morir un 28 de desembre,
l’any 1991, però Faruk segueix ben viu. Amb
el meu germà vàrem visitar l’any passat la
magnífica exposició que es va fer a Igualada.
Jo tinc 77 anys, sóc religiós escolapi i professor emèrit de Física i Química i, si m’he
permès escriure aquestes línies és per culpa
de la covid-19, que em fa pensar que aquest
any la cavalcada no ha estat com altres anys;
i això m’ha fet recordar moltes coses.
L’any passat em va molestar un petit escrit
d’un diari. El títol deia “El betum perd presència reial”. Criticava que els patges i els
Reis es pintessin. Poc coneixien aquests la
màgia i l’encant que tenen els Reis a Igualada.
El nostre pare, quan teníem l’edat de assaborir la preparació i la festa dels Reis, ens
va fer conèixer el Patge Faruk. Vivíem tota
la nostra família aquesta il·lusió i gratitud
que canta l’himne. L’arribada del Patge, els
avisos “amb veu suau” de la ràdio, la carta
que recollia a l’Ateneu (llavors es deia “Centro Nacional”) i l’arribada dels Reis. Llavors
arribaven dalt de cavalls. Les escales de fusta
i els patges que les pujaven carregats de paquets. Els donatius que les famílies feien a la
Comissió Organitzadora que permetia que

#L’enquesta
de la setmana

3

tots els nens tinguessin joguines. La visita
dels Reis al malalts de l’hospital...
Quan jo vaig començar a dubtar, el meu pare
se’m va avançar i em va explicar ben clar allò
que alguns companys d’escola en deien “la
trampa”. Per mi no va ser cap trampa. Ell em
va fer entendre que tot allò era bo, que els
nens i les nenes petits han de viure aquestes
il·lusions amb la màxima intensitat. I em va
convertir en ajudant. Jo li anava a buscar els
papers de la ràdio a tres botigues i els portava al lloc on ell mateix o un altre, convertint-se en Patge Faruk, parlaven per ràdio. Jo
estava al seu costat quan ho feia i també estava al costat dels patges quan es pintaven les
cares i es vestien. Vaig viure la il·lusió dels
Reis d’una altra manera.

Quan tenia 13 anys vam anar a viure a Barcelona i als 18 entrava a l’Escola Pia. Haig de
reconèixer que no he estat massa vegades a
Igualada des de llavors, però la festa de Reis
d’Igualada no es pot oblidar.
Segons aquests que creuen que els patges negres haurien de ser persones negres de veritat els diria avui que són centenars de patges
negres els que surten en la cavalcada. Tants
joves de raça negra viuen a Igualada?
Jo recordo que ja en la meva època d’infant,
pocs patges blancs i rossos hi havia. La majoria volien ser negres. Per què? Doncs perquè no els coneguessin els nens petits! Encara recordo algun patge blanc pintat de blanc
com un pallasso. Els negres els pintaven amb
un suro cremat. Això els dies abans de la cavalcada. Jo havia ajudat a fer-ho. El dia de
la cavalcada ho feien amb una altra fórmula
perquè no es despintessin abans d’hora. Ben
pintats també els llavis. Turbant (millor amb
ploma). I tots amb guants. Era obligatori el
canvi d’identitat per crear la màgia de la cavalcada. Penso que si hi ha africans que volen fer de patges, i que hi tenen tot el dret,
caldrà que es maquillin bé, perquè sinó, si
tenen fills petits els coneixeran i tota la màgia s’esvairà.
Tot això és la resposta als que van fer (i em
consta que encara hi ha gent que ho fa)
aquesta crítica.
L’any passat m’hagués agradat molt anar a
veure la cavalcada. El meu germà sí que hi
va anar. Jo no em trobava bé. Pensava amb
“l’any que ve, el 2021”. Però la covid ho ha fet
impossible.
Malgrat el mal que la covid ens pugui fer,
en Faruk no abandonarà mai als igualadins.
Mai.

Creus que el 14 de febrer es podran fer les eleccions al Parlament de Catalunya??

Sí 44,4%

No 55,6%

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

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

www.estil-llar.cat
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del lector
UN ENGANY D’ARBRE
DE NADAL
Fridays for Future Igualada
Si us hi heu fixat a la plaça Catalunya
d’Igualada ha aparegut un arbre groc
fet de llaunes i ampolles, amb un cartell que resa ‘Reciclos uneix-te’, fa uns
7 mts. d’alçada i segons la web d’Ecoembes anima a reciclar durant les festes
nadalenques amb el sistema de devolució i recompensa (?) ja que sortegen un
patinet...
La realitat és que com es pot animar a
reciclar amb un arbre fet de llaunes i
ampolles NOVES?
Només cal acostar-s’hi una mica per
veure-les totes igualetes i de la mateixa
marca, en contem milers si a la fila de
baix ja n’hi ha 126 pel cap baix!

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

Des d’Igualada pel clima ens preguntem:
- Ens animen a reciclar amb envasos
nous enlloc d’usats?
- La marca blanca de les llaunes és de
Madrid, quina petjada ecològica tenen?
- Curiosament la marca de llaunes té un
70% d’accions de Damm, sòcia d’Ecoembes...
- Cal premiar usar més envasos enlloc
de reduïr-los?
- Quin és el cost d’aquest arbre?
Ecoembes ens enganya, Reciclos és greenwashing (rentat de cara verd), Greenpeace al seu informe aquest octubre
2020 ho diu, amb prou feines reciclen
el 25% del recollit als contenidors grocs.
Ecoembes durant molt de temps ha bloquejat el sistema de dipòsit, devolució i
retorn d’envasos, que funciona a molts
països i creiem és part de la solució.

Hem preguntat a l’Ajuntament d’Igualada sobre l’arbre, però no ens han sabut
respondre sobre els envasos, per tant
n’és còmplice d’aquesta despesa econòmica i atac mediambiental innecessari.
Hem realitzat una acció a l’arbre per visibilitzar la mentida que representa tot
penjar-hi llaunes recollides a Can Masarnau, i per això emplacem a l’Ajuntament a realitzar l’arbre l’any vinent amb
envasos recollits per la ciutadania al
medi ambient tot conservant l’estructura actual.
Aquest arbre es replica a Granollers,
Calahorra, Bullas, Getafe i Huesca segons la web d’Ecoembes.
Us animem a denunciar que aquest
arbre és un fake i a seguir-nos a @fridaysforfuture.igualada a les xarxes, cal
reduir i reutilitzar pel medi ambient.”

JORDI BALOT

President de la Federació Catalana de Voluntariat Social

El voluntariat, més important que mai

P

ortem molts mesos patint una situació de
pandèmia que ens ha desbordat a tots: als
serveis sanitaris, als serveis socials, als serveis
educatius, als serveis de protecció, als governs,
a les administracions públiques, al món empresarial, al
tercer sector... en definitiva, a tota la ciutadania.
Malgrat tot, i les nefastes conseqüències per a tantes
persones i sectors, una vegada més podem afirmar
que les persones més vulnerables i desvalgudes tornen a ser les principals víctimes de la pandèmia.
La ciutadania s’ha bolcat, des de la seva gratuïtat i generositat, amb les seves veïnes i veïns que més estaven
patint en els moments de màxim confinament (persones grans, persones malaltes, persones que viuen
soles...), i hem pogut veure moviments molt solidaris
que han impulsat, de manera molt ràpida i eficaç, una
xarxa de respostes des de la proximitat. Cadascú ha
assumit un rol, un paper, que ha fet possible el veritable miracle de la vida i la cooperació.

Hem tingut grans reconeixements a ciutadanes i ciutadans que s’hi han deixat la pell, des de la seva tasca
professional, per a superar els pitjors moments de la
pandèmia: personal sanitari, zeladors i persones de la
neteja dels centres hospitalaris, persones del sector de
l’alimentació, del transport públic, de les policies, etc.
Totes aquelles persones que han estat en primera línia
d’actuació. Però ha passat molt desapercebuda la tasca espectacular, encara que molt silenciada tant pels
mitjans de comunicació com per les administracions
públiques, que ha estat desenvolupant una peça clau
en l’engranatge de la nostra societat: el voluntariat.
Des del primer minut del confinament total, milers i
milers de persones voluntàries han continuat al peu
del canó, per a seguir donant resposta a les necessitats
de les persones més vulnerables de la nostra societat
així com per a minimitzar l’impacte social del tsunami que estem afrontant. Una tasca discreta, però imprescindible, sense fer cap soroll -com sap fer tan bé el

voluntariat-, que impedeix caure en un pou molt profund i sense cap esperança i expectativa. Precisament
les persones voluntàries, moltes d’elles havent hagut
de reinventar-se en el seu acompanyament per a estar
a prop de les persones de manera telemàtica i poder
mantenir el seu suport emocional, i moltes d’altres des
del manteniment de la seva atenció en primera línia
presencial malgrat les dificultats, es mereixen un gran
reconeixement social i humanitari.
Des d’aquestes línies vull fer el meu reconeixement
personal i col·lectiu, en nom de totes les entitats de
voluntariat a les que represento i de totes les persones
de bona fe de la nostra societat, a totes les persones
voluntàries que, des de la seva generositat, segueixen
creient en les persones i en la seva dignitat. Us vull
donar les gràcies i us vull enviar el més fort aplaudiment que, encara que no surti dels balcons de tota Catalunya, us arribi de manera directa a cadascuna de
vosaltres.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CAMPANYA DE VACUNACIÓ
Aquesta setmana ha començat la vacunació a la nostra comarca,
com arreu de Catalunya, el que suposa una alenada d’aire fresc en
aquests dies tan foscos que estem vivint.

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

PERE REIXACH

El fill del xofer

Res és perfecte

@jaumesingla

E

ls Reis m’han portat un
llibre, El fill del xofer de
Jordi Amat. És tan apassionant que l’he llegit en
un sol dia. El llibre és la biografia, evidentment no autoritzada,
del periodista, advocat i jutge Alfons Quintà Sadurní.
Pot ser que el nom no us digui gran cosa, però
aquest home va ser el primer director de TV3 i
del desaparegut diari El Observador, a més de
columnista, opinador i càrrec de confiança en
governs del marit de la Ferrusola. El desembre del 2016 Alfons Quintà va assassinar a la
seva parella mentre dormia. Va fer el seu darrer escrit i seguidament es va suïcidar amb la
mateixa arma. El més xocant és que quan es
van conèixer les circumstàncies de la mort de
Quintà, gairebé ningú dels que el coneixien es
va sorprendre del seu final, car tots sabien del
seu hàbit d’assetjar a les dones que estaven a les
seves ordres. Com pot ser que una persona tan
tòxica arribés tan amunt?
Només es pot explicar analitzant la mena d’administració autonòmica i de partit que el marit
de la Ferrusola i l’advocat dels Borbons varen
organitzar durant la transició del franquisme al
borbonisme. El llibre de Jordi Amat (Barcelona
1978) no en fa una anàlisi exhaustiva, però a
través dels protagonistes del moment, dona les
claus per escatir alguns dels grans escàndols de
la dècada dels 80. Especialment el cas Banca
Catalana que, Alfons Quintà fou el primer periodista en destapar-ho –era el delegat a Catalunya del diari El País- i fou també el que quan
formava part de l’administració Pujol, va fer
més per a tapar-lo.
En Quintà, a la tendra edat de 16 anys –està do-

Alfons Quintà va assassinar la seva
parella mentre dormia. Va fer el seu
darrer escrit i seguidament es va
suïcidar amb la mateixa arma
cumentat a l’arxiu de Josep Pla- va extorquir a
l’escriptor empordanès, amenaçant-lo per carta, de denunciar-lo davant del temut comissari
Juan Vicente Creix “si no convenç al meu pare
que em deixi treure el carnet de conduir i el
passaport abans del dia 30 d’abril”.
Jordi Amat també dona una pista gairebé definitiva sobre el per què del silenci del marit
de la Ferrusola sobre la famosa deixa de l’avi
Florenci. Probablement tenia a veure amb una
presumpta caixa B en una banca catalana que el
seu dia va deixar ben pelats a molts accionistes
catalans... però no pas a tots.
Jo que tant he criticat l’espoli a què ens sotmet
la família dels Borbons, també hauré de denunciar els robatoris de la família Ferrusola. L’única
diferència –que no és poca- entre uns i altres,
és que mentre els ferrusolos, quan el patriarca
va perdre el poder, han deixat de robar (però
continuen gaudint de tot el robat), els Borbons
poden seguir robant encara que el seu patriarca
hagi fugit.
Treballs com el de Jordi Amat ens ajudaran a
“fer net” d’una vegada.

Especialista en Estudis del Pensament i Estudis Socials i Culturals

E

stem immersos en una societat competitiva que exigeix la perfecció per tenir èxit.
És la societat del rendiment que valora la
productivitat i l’excel·lència, com a requisits de supervivència.
«Si tu vols, pots» és la fictícia premissa que permet
somniar i voler la parella perfecta, el treball perfecte, la casa perfecta i la vida perfecta. Aquesta
autoimposada exigència comporta un esgotament
psíquic de tal magnitud social que molt encertadament el filòsof Byung-Chul Han ens diu que vivim
en «la societat del cansament».
Tanmateix, no sempre és així. La voluntat de progressar és important, però no pot amb tot. Cada
persona és original, única, irrepetible, amb virtuts i
defectes, amb gens heretats. Roderic Guigó, Premi
Nacional de Recerca pels seus descobriments sobre
el genoma, diu: «Sobrevivim perquè som genèticament imperfectes».
També convé afirmar que progressem i fem progressar la humanitat, gràcies als nostres afanys de
perfecció, sempre que no caiguem en la temptació
d’esdevenir uns perfeccionistes, avantsala del narcisisme. Perfecció, sí; perfeccionistes, no!
El perfeccionisme, l’hem de situar en el marc mental de l’aprenentatge que ha de durar tota la vida,
que es nodreix, sigui intuïtivament o racionalment,
en la pacient observació, prova i error.
La satisfacció i joia de la perfecció no es troba tant
en el seu assoliment, sempre imperfecte, com en el
gaudi que comporta el camí per assolir-la. Hem de
ser conscients que sempre podem millorar, però
com diu el poema Ítaca del poeta grec Kavafis, no
hi ha un límit on arribar, no forcis gens la travessia,
que siguis vell quan fondegis l’illa, ric de tot el que
has guanyat fent el camí.
El nostre sentit de responsabilitat s’expressa en els
diferents models de comportament o rols, que la
gent espera de nosaltres. Rols al si de la família, de
l’empresa o de la vida social. Per desenvolupar-los
amb eficàcia i perfecció, ens valem de programes,
plans, objectius, fites i controls que avaluaran l’èxit

obtingut.
Bona manera de tirar endavant projectes, però hi ha
el perill de viure obsessionats, exclusivament pels
resultats abans fixats i que no valorem bé les nostres
capacitats, aptituds i intel·ligència necessària per al
fi que ens proposem assolir. No sigui que construïm
la casa sobre la sorra i se l’emporti la primera ventada. Cal construir sobre la roca que constitueix la
nostra pròpia realitat, intel·lectual, emotiva, física,
econòmica i social.
Per aquesta raó convé respondre les preguntes: Què
faig? Per què ho faig? I per a qui ho faig? Aquesta
petita o gran introspecció serveix per donar sentit al que estem fent en cada circumstància que ens
toca viure.
El «què» descriu la responsabilitat, les tasques a realitzar i la càrrega que ens pressuposa.
El «per què» ens permet sintonitzar amb els nostres
anhels i intel·ligències naturals.
Martin Seligman, un dels pares de la psicologia positiva, en el seu llibre La auténtica felicidad
deixa constància d’una recerca de les virtuts que
condueixen a la felicitat i, després de consultar les
tradicions filosòfiques i religioses, tant d’Occident
com d’Orient, s’adonà que totes confluïen en el fet
que cada persona, d’una manera natural, sintonitza amb una o vàries de les sis virtuts comunes
en tots els humans: saviesa i coneixement; valor;
amor i humanitat; justícia; temprança; espiritualitat i transcendència. D’aquestes virtuts se’n deriven
vint-i-quatre fortaleses que, si sabem connectar
amb algunes d’elles, ens ressituaran d’una manera
natural en el que s’espera de nosaltres. En el llibre hi
ha diversos qüestionaris per fer l’examen aclaridor
de les nostres pròpies virtuts i fortaleses.
I el «per a qui» ens ajuda a acceptar la nostra realitat i dona sentit a tot el que estem fent.
Tornem-hi: Perfecció, sí; perfeccionistes, no. Tanmateix, si voleu aprofundir més sobre la perfecció,
recomano la lectura de la revista Valors del mes
d’octubre passat, on hi ha un monogràfic que tracta
sobre el tema i d’on he manllevat algunes idees.

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

La vorera d’aquest carrer d’Igualada, l’avinguda Pau Casals, entre els números 2 i 8 i de
l’1 al 21, no fa més de 60 cm i és irregular.
Però el pitjor són els vehicles que aparquen i
no tenen en compte l’espai que deixen. Hi ha
altres que si tenen consideració amb la vorera però llavors el vehicle ocupa part de la
carretera.
A més la policia local està al número 10 i mai
he vist cap acció per informar els vehicles
inadequats perquè busquin un aparcament
més adient.

|
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Protecció civil

BAN
MARC CASTELLS I BERZOSA, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, davant de possibles previsions meteorològiques per risc de nevades durant aquest hivern
FAIG SABER:
Que davant l’avís del Servei de Meteorologia de Catalunya de possibles nevades l’entorn d’Igualada i
per evitar el perill que genera la neu per als vianants, especialment quan es glaça, i per la bona convivència, tots els veïns tenen l'obligació de netejar de neu la vorera que afecta les seves respectives
façanes i propietats. L’objectiu és facilitar el pas de les persones i evitar riscos innecessaris. Així mateix
es recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats i teulades a la via pública.
Els empresaris i propietaris de maquinària adequada per efectuar treballs de retirada de neu i escampada de sal com és ara motonivelladores, pales mecàniques, abonadores, etc., caldrà que es posin en
contacte amb el departament de Protecció Civil d’aquest Ajuntament (tel: 93 804 81 81 / email: proteccio.civil@aj-igualada.net), per tal de poder contractar els seus serveis, quan sigui necessari.
D’altra banda i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent:
•
Disposar d’un aparell de ràdio i de piles de recanvi.
•
Disposar d’una pala per treure neu.
•
Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació d’aquestes.
•
Prestar atenció a les previsions meteorològiques. Si s’anuncien nevades cal proveir-se
d’aliments a casa sense deixar-ho per última hora.
En cas de nevada cal:
•
Escoltar la ràdio, en especial Ràdio Igualada 103.2 F.M. que és l’emissora establerta
per donar consignes a la població en cas d’emergència.
•
Netejar de neu la part de vorera que afecta la façana de casa vostra i col·laborar amb el
veïnatge quan sigui necessari, per tal de mantenir accessibles les voreres de la ciutat.
•
Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel
•
Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per evitar
sobrecàrregues elèctriques.
•
Evitar al màxim l’ús del vehicle, seguint les indicacions que els responsables
d’Emergències ens puguin dirigir
Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de la població, que col·laborarà, si fos necessari, amb les normes exposades i amb les que en el seu cas s’estableixin en el moment
de l’emergència.
Igualada, 7 de gener de 2021

L'ALCALDE

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament

d'Igualada
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Igualada
Salut vol tenir vacunades tota la gent gran de les residències i
el personal sanitari de l’Anoia la setmana que ve
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l departament de Salut
de la Generalitat ha començat aquesta setmana a administrar les vacunes
de Pzifer a l’Anoia. Es va començar dilluns i, aquesta setmana, se’n posaran un total de
975 a les residències de gent
gran de l’Anoia i en el personal sanitari de la comarca, segons que ha explicat a La Veu
Isabel Montiel, coordinadora
de la campanya de vacunació
a l’Anoia. Entre aquesta setmana i la que ve Salut confia
en tenir vacunades totes les
persones que viuen a les residències de la comarca, i als
professionals sanitaris. Després serà el torn dels malalts
crònics i la resta de la gent
gran, i, finalment, les persones sanes de totes les edats.
Òbviament, totes aquelles que
hagin signat l’autorització a

rebre la vacuna.
Cada ampolleta de vacuna que es guarda en un lloc
d’Igualada que es manté en
secret, conté 5 dosis. És a dir,
s’ha d’utilitzar en cinc persones diferents una vegada s’ha
obert. Aquests dies, un equip
coordinat per Isabel Montiel
es trasllada a les residències
de gent gran de l’Anoia per
administrar les vacunes.

Les dades d’Igualada i l’Anoia relatives a la covid-19 són
esgarrifoses. El risc de rebrot, en xifres oficials d’ahir,
se situava en 791, molt per
damunt dels set-cents que va
arribar en iniciar-se el confinament perimetral de març
a la Conca d’Òdena. Aquest
índex ha passat de 333 el 20
de desembre, a 791 el 6 de
gener.
Pel que fa a la velocitat de
reproducció, s’ha situat en
1,60, també molt alta, perquè

per minorar la pandèmia
hauria de ser per sota d’1.
Els casos positius a la comarca han passat de 182 fa dues
setmanes a 371 en l’actualitat,
amb 6 defuncions en la darrera setmana. Actualment, hi
ha 57 ingressats per covid a
l’Hospital d’Igualada, i 7 a la
UCI, on només quedava un
llit lliure el dia 5 de gener.
En total, 550 persones de
l’Anoia han perdut la vida,
des del març, per la covid, la
majoria a la Conca d’Òdena.

Un equip es trasllada cada dia a les residències de l’Anoia per administrar la vacuna a residents i personal. A la dreta, la coordinadora Isabel
Montiel, posant la vacuna a Meli, una de les professionals de la Fundació Sant Josep, dimarts a la tarda. / JP

La Gerent del CatSalut a la
Catalunya Central, Teresa
Sabater, ha explicat que “ens
fa molta il·lusió començar la
campanya de vacunació perquè és la única cosa que podem fer de manera pro-activa
per intentar actuar contra el
virus. Fins ara s’actuava per
mirar de salvar vides però
sense medicacions específiques. Ara això ens dóna la

possibilitat de veure el llum al
final del túnel”. La tinent d’alcalde de l’Ajuntament -també cap d’Atenció Primària a
l’Anoia- Carme Riera deia que
“qualificaria el dia d’avui com
a dia històric, podem començar a vacunar les persones més
vulnerables d’Igualada que són
aquelles que estan a les residències, després de tot el que hem
patit i sobretot ells i les seves

Les dades de risc a la comarca, pitjors que al març

famílies. Realment és el principi de la fi però no podem oblidar-nos que hem de seguir fent
correctament totes les mesures
que se’ns han estat recomanant des del principi. Les dades
d’Igualada no són bones i per
tant apel·lo a la responsabilitat
dels ciutadans i ajudar-nos tots
plegats. Cadascun de nosaltres
pot fer-hi alguna cosa perquè
la situació millori”.

Risc de rebrot a l’Anoia, des del març

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

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net www.frabel.net
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L’Ajuntament limita l’ús
Darrers dies per veure l’exposició
d’instal.lacions municipals sobre els 40 anys d’Igualada Comerç
i suspèn activitats
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

A

rran del seguiment
de les dades sanitàries, que indiquen una
progressió ascendent tant del
nombre de casos de covid-19
detectats a la ciutat, com el de
persones ingressades a l’Hospital Universitari d’Igualada, com el del risc de rebrot,
l’Ajuntament ha decidit prendre algunes mesures encaminades precisament a no afavorir la transmissió del virus.
Així, el mateix diumenge al
vespre ja es va comunicar a les
famílies inscrites que s’anul·lava el torn del Casal de Nadal
que havia de començar aquest
dilluns. També es va decidir
limitar, a partir dimarts, i fins
al dia 15 de gener l’ús de les
instal·lacions esportives municipals a l’activitat dels clubs
i esportistes que participen en
competicions oficials d’àmbit
estatal, internacional i professional. Igualment, es limita
l’ús de les instal·lacions municipals a les activitats professionals.
A més, se suspèn qualsevol
activitat pública prevista a la
via pública durant el mateix
període.
L’alcalde, Marc Castells, ha
anunciat aquestes mesures en
una compareixença en què ha
explicat les dades sanitàries
que han portat a la seva aplicació. Les dades de CatSalut
indiquen que Igualada és la
segona ciutat catalana de més
de 40.000 habitants amb més
casos diagnosticats de positius
de covid-19 en els darrers catorze dies, amb una xifra de
576 per cada 100.000 habitants. També s’han tingut en
compte les dades de les PCR
i dels tests d’antígens, que
aquesta setmana és de 155 casos positius.
L’alcalde ha volgut deixar
clar que “no estem als nivells
del mes de març ni del mes
d’octubre, que també va ser
un moment complicat, però
l’Ajuntament sempre ha estat al peu del canó, i ara toca
prendre decisions”.
Castells també ha afirmat que
“ens preocupa el fet que ara
s’està detectant un augment
de la positivitat dels testos
degut a les trobades familiars
realitzades els dies 25 i 26 de
desembre i ens preocupen les
trobades que hi poden haver

hagut al voltant del dia 1 de
gener. Per tant, hem pres mesures encaminades a ajudar
els nostres serveis sanitaris,
tant d’atenció primària com
de l’hospital, i a no afavorir la
transmissió del virus a la nostra ciutat”.
A més, atès l’increment de
persones ingressades a l’Hospital Universitari d’Igualada i
l’alta transmissibilitat constatada, l’alcalde ha explicat que
ha sol·licitat al Departament
de Salut que informi a l’Ajuntament si s’ha detectat a la
nostra ciutat un canvi de patró
en el comportament del virus.
Mòdul prefabricat annex al
CAP Igualada Urbà.
Instal·lació del mòdul assistencial al pàrquing del 092
D’altra banda, l’Ajuntament
d’Igualada ha acordat amb
el Servei Català de la Salut la
cessió d’un terreny annex al
Centre d’Atenció Primària
Igualada Urbà, situat a la zona
d’estacionament de l’edifici
092, per a la instal·lació d’un
mòdul prefabricat que ha de
permetre desenvolupar l’activitat assistencial en espais
diferenciats per patologies,
tal i com va informar La Veu.
Hi serà per espai de 18 mesos.
També s’instal·laran mòduls
similars a Montbui i Vilanova.

D

urant el darrer any
2020 Igualada Comerç ha commemorat el 40è aniversari. Una
celebració especial perquè es
consolida com a referent a
Igualada i a la resta de Catalunya. Tot i les dificultats que
hi ha hagut, la Junta actual de
l’entitat ha volgut fer algunes
accions per celebrar-ho.
A principis d’any es va programar un sopar d’aniversari que
al final no es va poder portar
a terme, a causa de les mesures Covid19. Tot i això durant
la botiga al carrer del mes de
març es va fer partícip a la gent
d’aquest aniversari. La creació
d’una imatge commemorativa
i d’uns clauers han estat altres
accions realitzades durant la
primavera.
Al setembre es va presentar la
nova campanya d’imatge, “Tu
ets la clau”, que es farà servir
els anys vinents i que identificarà a Igualada Comerç.
Aquestes darreres setmanes
hi ha hagut l’acte de cloenda
del 40è aniversari, l’exposició
“Igualada Comerç 40 anys al
teu costat”. Amb aquesta exposició s’ha volgut mostrar
el recorregut de l’entitat, les
principals activitats i accions
de promoció. Una visió dels
antics comerços i una proposta de futur. Aquesta exposició

934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933

estarà oberta fins al dia 10 de
gener a la Sala d’Exposicions Municipal de la plaça de
la Creu. Durant aquests dies
s’ha fet una visita especial en
la qual han participat la Laura Llucià actual presidenta,

acompanyada del Xavi Figueres i en Jordi Martínez anteriors presidents de l’entitat.
També hi ha participat el regidor de cultura Pere Camps
i el de comerç Jordi Marcè de
l’ajuntament d’Igualada.
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Cronologia 2020
ANOIA / MARC VERGÉS
No és fàcil resumir les notícies més destacades d’allò que passa al llarg d’un any.
Però és que aquest 2020 encara ho ha posat més difícil. Amb protagonisme pràcticament absolut pel coronavirus, les notícies negatives han guanyat de manera
aclaparadora a les positives, que també
n’hi ha hagut. De fet, l’any ja s’iniciava
malament, amb la mort d’una persona
pel temporal Glòria i s’acabarà celebrant
les festes nadalenques més atípiques de
les darreres dècades. Aquesta és la cronologia del que ha passat a l’Anoia aquest
any 2020.

1 de gener
IGUALADA ESTRENA L’ARRIBADA
D’AIGUA DE LA LLOSA DEL CAVALL

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va explicar que amb aquest pas “garantim ja per
sempre el subministrament d’aigua a Igualada. I aquesta és una notícia molt important perquè, alhora, liderarem la sostenibilitat en aquest territori”

9 de març
PRIMERS CINC CASOS DE CORONAVIRUS A IGUALADA

Els casos eren tots d’una mateixa família i
entre els primers malalts hi havia una infermera de l’hospital

Divendres, 8 de gener de 2021

1 d’abril
ONADA DE SOLIDARITAT

El Projecte Malla és una xarxa d’empreses, estudis de disseny i professionals de
diversos sectors (enginyers, informàtics,
makers, entre d’altres) que treballa per ajudar al sistema sanitari en la lluita contra la
COVID-19. Fabriquen respiradors, material per hospital, etc

3 de juny
ES PRESENTA EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL NOU PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC DE LA CONCA

13 de març
COMENÇA EL CONFINAMENT
PERIMETRAL A LA CONCA D’ÒDENA

Davant la greu situació sanitària a la zona
la Generalitat decideix confinar perimetralment a quatre municipis de la Conca
d’Òdena: Vilanova del Camí, Igualada,
Montbui i Òdena.

14 de març
S’APROVA L’ESTAT D’ALARMA I
UN CONFINAMENT DOMICILIARI

7 d’abril
S’AIXECA EL CONFIMANET PERIMETRAL DE LA CONCA D’ÒDENA

Després de 3 setmanes, el govern espanyol
decreta el fi de la mesura. La resolució argumenta que la Generalitat ha demanat
reconsiderar el confinament perimetral
a la vista de l’evolució de les xifres epidemiològiques en els municipis afectats presentades pel Departament de Salut, però
també de les noves restriccions del govern
espanyol que prohibeixen les feines no essencials

Només es pot sortir de casa per anar a treballar, comprar o força major. Es tanquen
escoles, comerços i restaurants i qualsevol
activitat d’oci

5 de gener
ELS REIS D’IGUALADA PORTEN
MILERS DE REGALS EN LA CAVALCADA DEL 125È ANIVERSARI

Gairebé un miler de patges, acompanyant
Ses Majestats els Reis d’Orient, van repartir
més de dos mil regals als infants d’Igualada, coincidint amb la cavalcada dels 125
anys d’aquesta festa a la ciutat, la més antiga
de Catalunya i la segona d’Espanya després
de la d’Alcoi.

21 de març
SALUT DESTINA 180 LLITS DE
L’HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA PER A PACIENTS DERIVATS DE
L’HOSPITAL D’IGUALADA

La situació a l’Hospital d’Igualada és crítica, amb dèficit de personal i molta gent
infectada pel coronavirus

6 de gener
EL PRIMER PREMI D’EL NIÑO, VENUT A VILANOVA DEL CAMÍ

Des de l’Administració de Loteria número
1 de Vilanova, que regenta la família Vich,
ens explicaven, plens d’eufòria, que “hem
venut tota una sèrie del primer premi. En
total, 10 dècims, la qual cosa suposen 2 milions d’euros”

23 de gener
TROBEN SENSE VIDA L’HOME DESAPAREGUT A JORBA PEL TEMPORAL GLÒRIA

El temporal va deixar quatre víctimes mortals al conjunt de Catalunya i una d’elles va
ser la d’un anoienc

Al llarg d’aquest procés participatiu hi haurà debats telemàtics amb experts. També
hi ha hagut un espai per enviar propostes
i sessions de debat ciutadà. Aquest procés
participatiu no comporta una votació sinó
que a partir d’aquest procés els responsables
de la Generalitat recolliran les propostes
d’entitats i ciutadania i explicaran per què se
n’accepten unes i se’n descarten unes altres.

8 de juny
TROBEN A LA TOSSA DE MONTBUI
EL FÒSSIL D’UNA ESTRELLA DE
MAR DE FA 48 MILIONS D’ANYS
18 de maig
PRÀCTICAMENT TOTA L’ANOIA
PASSA A LA FASE 1 DE LA DESESCALADA

Masquefa, el Bruc i Cabrera d’Anoia encara
haurien d’esperar una setmana més per començar la desescalada. La fase 1 implicava
que ja podrien obrir les terrasses de bars i
restaurants al 50% de capacitat i es permetrien les reunions de fins a 10 persones.

31 de març
LA CONCA ACABA EL MES DE MARÇ
AMB UN EXCÉS DE MORTALITAT
DEL 200%

El març del 2020 es van registrar 140 morts,
mentre que la mitjana dels darrers cinc
anys havia estat de 46 en el tercer mes de
l’any

els grups de l’oposició. Per la seva banda,
l’alcalde criticava a la consellera per la gestió
de la pandèmia que s’havia fet a l’hospital

25 de maig
EL PRESIDENT TORRA VISITA LA
CONCA I PROMET 1,5 MILIONS
D’EUROS PER REACTIVAR EL COMERÇ DE LA ZONA

Torra també va anunciar que, en aquelles
ajudes per als municipis que el Govern
oferirà al conjunt del país, els ajuntaments
de la Conca d’Òdena tindrien una puntuació especial pels perjudicis que va suposar
el seu confinament excepcional

1 d’abril
LES RESIDÈNCIES, DESBORDADES
PER LA COVID-19

Es tracta d’un exemplar de Calliderma atagensis, una estrella de mar fòssil, amb els
ossicles solts però agrupats, fet que va fer
possible recuperar-la completa. La peça té
un alt valor paleontològic ja que a Catalunya no n’hi ha cap de similar; només s’havien trobat fins ara exemplars parcials, però
mai l’estrella íntegra i solta

9 de juny
EL CONSELL COMARCAL TANCA
L’ESCOLA DE DANSA I IMPULSA
UN PROGRAMA DE BEQUES PER A
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

La decisió és criticada pels partits de l’oposició i també pel claustre de l’Escola de
Dansa. Tot i això no es fa marxa enrere i al
novembre es comencen a concedir les primeres beques artístiques.

15 de juny
L’ANOIA ENTRA EN L’ÚLTIMA FASE
DE LA DESESCALADA

Les residències han estat alguns dels centres
que més han patit aquesta crisi sanitària. A
l’Anoia es van veure especialment afectades
la residència de Vilanova, la de Capellades
i la Llar del Sant Crist d’Igualada.

26 de maig
TENSIÓ ENTRE MARC CASTELLS I
ALBA VERGÉS PER LA GESTIÓ DE
LA PANDÈMIA

ERC Igualada demanava a l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que “deixi de fer electoralisme i propaganda i que més enllà de la
foto busqui el consens i el diàleg amb tots

El tram tres eliminava per complet les franges horàries per a sortir al carrer i permetia
la mobilitat per totes les regions que estiguessin en la mateixa fase. També es flexibilitzaven les mesures a comerços, restauració i oci.
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10 de juliol
EDICIONS ESPECIALS DE L’EUROPEAN BALLOON FESTIVAL I DE
L’ANÒLIA

El Festival de globus va ser un homenatge
als sanitaris de la Conca d’Òdena, i és per
això que el vol inaugural va sortir de davant de l’Hospital d’Igualada i no des del
Parc Central com era habitual. A més, els
passatgers eren una trentena de sanitaris;
treballadors de l’Hospital i dels Centres
d’Atenció Primària, entre d’altres equipaments de salut. Pel què fa al festival de música, es va fer amb restriccions d’aforament.

17 de juliol
ORIOL JUNQUERAS VISITA L’ANOIA
EN EL PRIMER CAP DE SETMANA
FORA DE LA PRESÓ

Junqueras va voler passar per la comarca al
sortir del centre penitenciari ja que “l’Anoia, i concretament la Conca d’Òdena, va ser
el territori més afectat per la crisi del coronavirus i volia mostrar el meu suport i escalf a tots els veïns i veïnes”. Junqueras es va
reunir amb diversos representants locals.
Ho va fer quan se li va concedir el tercer
grau, que mesos més tard es va rebocar

El president volia enfortir l’executiu de cara
a la seva possible inhabilitació, envoltar-se
de gent de més confiança, allunyar l’escenari electoral i expulsar Chacón, l’última dirigent que mantenia el carnet del PDeCAT

14 de setembre
COMENÇA UN CURS ESCOLAR AMB
LA INCERTESA DE COM ANIRÀ

Ho fa amb una nova escola pública a Igualada, l’Ateneu Igualadí, que deixa de ser
concertada. El curs comença amb els dubtes de si hi haurà molts contagis a l’escola i
com afectarà això al seu desenvolupament.
En el primer trimestre el número màxim
de grups confinats al mateix temps a l’Anoia ha estat de 37.

28 de setembre
CONCENTRACIÓ DE REBUIG A LA
INHABILITACIÓ DE TORRA

La sala civil i penal del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) notificava
l’execució de la sentència d’inhabilitació del
propi tribunal. D’aquesta manera, es feia
efectiva la inhabilitació i Torra deixava de
ser president de Catalunya. Pere Aragonès
agafava passava a ser vicepresident en funcions de president. Aquesta inhabilitació
desencadenava en un procés electoral que
finalitzarà el proper 14 de febrer.

Agost
ES SUSPENEN LA MAJORIA DE
FESTES MAJORS DE LA COMARCA

Molts municipis de la comarca van decidir
suspendre la Festa Major, entre ells Igualada. Les dades sanitàries al conjunt de Catalunya tornaven a augmentar després d’un
parell de mesos estabilitzades.

El Govern anunciava el confinament perimetral municipal de cap de setmana i el
tancament de tota activitat cultural i esportiva, així com les extraescolars. A més, es
prohibien les entrades i sortides del territori
català. També es prorrogava el tancament al
públic de bars i restaurants, que havia començat a mitjans d’octubre. Aquestes mesures s’han activat i desactivant de manera intermitent en els darrers dos mesos de l’any.

31 d’octubre
GREUS ALDARULLS A IGUALADA

Els Mossos d’Esquadra ja han detingut a
cinc persones per aquests fets i segueixen
investigats més implicats. Es van destrossar
cotxes, contenidors i altra mobiliari urbà.
El balanç és de 17 contenidors i un vehicle
cremats en diversos punts de la ciutat, a més
d’una foguera a l’interior d’un parc.

5 de novembre
TEO ROMERO ACORDA AMB LA FISCALIA UNA CONDEMNA DE 2 ANYS
DE PRESÓ I 4 D’INHABILITACIÓ

25 d’octubre
S’INSTAURA EL TOC DE QUEDA A
PARTIR DE LES 10 DE LA NIT

24 d’agost
ES TORNA A PROHIBIR LA TROBADA DE GRUPS DE MÉS DE 10
PERSONES

2 de desembre
CRIBRATGE MASSIU A IGUALADA I
MONTBUI

Es fan més de 3.000 testos antígens al llarg
d’una setmana a les dues poblacions de la
Conca. A Igualada només es detecten 6 positius d’entre més de 2.600 testos realitzats

4 de desembre
MOCIÓ DE CENSURA A PIERA:
JOSEP LLOPART N’ÉS EL NOU
ALCALDE

El fins llavors tinent d’alcalde, Josep Llopart (Junts), assumia l’alcaldia del segon
municipi més gran de l’Anoia després que
prosperés la moció de censura impulsada
pel seu partit amb el suport del PSC i d’Ara
és Demà. Ho feia després de dues setmanes
amb molts retrets entre Llopart i el ja exalcalde de la ciutat, Jordi Madrid.

L’exalcalde de Santa Margarida de Montbui
reconeixia la malversació de fons públics i
acceptava una pena de dos anys de presó,
quatre d’inhabilitació i haurà de retornar
21.000 euros al Fons Català per la Cooperació i el Desenvolupament.

12 de novembre
MOR ANTONI DE SOLÀ, QUE FOU
ALCALDE DE PUJALT I PRESIDENT
DEL CONSELL COMARCAL

Una sèrie del número 52472, un total de
deu dècims. En total, 480.000 euros en
premis. Una de les treballadores del local
explicava 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

De Solà, de 64 anys, va patir un accident de
trànsit. Va ser alcalde de Pujalt de 1983 a
2019, esdevenint el seu primer representant
durant 36 anys -l’alcalde que ha estat més
temps sense interrupció a l’Anoia- i va ser
tota una referència política a la comarca,
com a primer president del Consell Comarcal de l’Anoia, de 1991 a 1995, i com a president de l’Ateneu Igualadí, de 1995 al 2002

28 de desembre
ARRIBA EL PATGE FARUK

28 d’octubre
LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A IGUALADA L’EMPRESARI ORIOL SOLER I
ELS DOS SOCIS D’EVENTS

Com cada 28 de desembre, va arribar el
Patge Faruk a Igualada, acompanyat del seu
sèquit i dels llibres Blanc i Negre. Complint
estrictament les normes Covid-19, Faruk
va rebre als nens i nenes d’Igualada en tres
torns al Pavelló de les Comes, en aquesta
ocasió, però, sense espectacle infantil

Els deixa anar en llibertat després de tres
dies tancats als calabossos. Les detencions
tenen lloc en el marc de l’operació Volkhov,
que segons el jutge pretén desestabilitzar
l’estat espanyol a través de connexions amb
Rússia.

3 de setembre
LA IGUALADINA ÀNGELS CHACON,
EXPULSADA DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT

a la capital de l’Anoia, ho farà pel PDeCAT.
Per la seva banda, la consellera de Salut,
Alba Vergés, serà la número 6 a les llistes
d’Esquerra.

22 de desembre
ES VEN UNA SÈRIE DEL TERCER
PREMI DE LA LOTERIA DE NADAL A
MONTBUI

Es tracta d’una nova mesura per fer disminuir els contagis de coronavirus. Dos mesos després que s’implementés, continua
vigent i sembla que serà una de les darreres
mesures restrictives a desaparèixer.

Després d’uns mesos amb dades sanitàries més o menys positives, des de mitjans
d’agost va haver-hi un repunt de casos que
va obligar a implementar noves restriccions. Algunes d’aquestes restriccions, a més
d’altres que s’han afegit, encara són vigents
a finals d’any.

30 d’octubre
ES TORNEN A TANCAR LA RESTAURACIÓ, CULTURA I ESPORT, A MÉS
DEL CONFINAMENT MUNICIPAL
ALS CAPS DE SETMANA

11

Desembre
LAURA BORRÀS I ÀNGELS CHACON
SERAN CAPS DE LLISTA A LES
ELECCIONS CATALANES

Laura Borràs, que manté una forta vinculació amb Igualada, serà la cap de llista de
Junts, mentre que Àngels Chacon, nascuda

12
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Igualada va viure una Nit de Reis més especial que mai
REDACCIÓ / LA VEU

L

a nit de Reis a Igualada del 2021 va ser més
especial que mai. Un
programa de la Fundació Reis
d’Igualada emès per Youtube,
Canal Taronja i que es va poder
veure també per Veuanoia.cat
va tenir tot el protagonisme.
Conduït pels joves igualadins
Sol Carner i Marc Tarrida, el
programa -que estava gravat
íntegrament des de feia diesva permetre veure les actuacions, primer, de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i
el cantant Roger Argemí amb
l’Himne dels Reis d’Igualada al
bell mig de la plaça de l’Ajuntament, i posteriorment, la coral
Juvenil Xalest cantant l’himne
del Patge Faruk des de l’interior de la basílica de Santa Maria.
Els Reis, acompanyats del Patge Faruk van entrar a la plaça
de l’Ajuntament pel carrer de
l’Argent, amb una comitiva de
patges que portaven torxes,
com succeïa a inicis del segle
XX. El vídeo, realitzat per l’empresa igualadina Events, també
va comptar amb un “flaixbac”
dels anys quaranta, per a recordar l’aparició del Patge Faruk a la festa igualadina. Els
Reis, que varen pujar les escales de l’Ajuntament amb la
presència de la Banda Musical
d’Igualada, van ser rebuts per
primera vegada en el Saló de
Sessions, per la consellera de
cultura Àngels Ponsa i l’alcalde Marc Castells. Després del
missatge del rei Baltasar i del
Patge Faruk i la finalització del
programa -de 30 minuts de durada- es va produir l’encesa de
focs d’artifici en diferents indrets de la ciutat, que donaren
inici a un repartiment de regals
més “màgic” que mai per als
igualadins.

L’Arnau, el primer
anoienc del 2021

Podeu tornar a veure el vídeo si
busqueu “nit de Reis d’Iguala-

da 2021” a la cerca de Youtube
o al Google.

L’Arnau, va ser el primer
anoienc i el primer nadó
de la Catalunya Central
nascut la matinada del primer dia de l’any, a les 00.16
h a l’Hospital Universitari

d’Igualada.
Va ser un prematur i va néixer per part eutòcic natural.
Va pesar 2.390g i és fill del
Juan Manuel i de la Iris, de
Vilanova del Camí.

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

10 % de descompte

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

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

P

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Veig que us ha agradat tant el 2020 que us heu
ocupat de fer festes plenes de gent perquè el
2021 sigui igual.

Marc Soler @marsolerri

1

Igualada “perseguirà” patges
que, previ pagament, volen
portar regals a les cases

serà la Nit de Reis a Iguacovid-19 s’esvera, i molt, a
3 Així
2 LaIgualada
lada
i l’Anoia

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#147 Roger Bascones

FOTO: Cesc Sales

@odenacat

Xavier Cantero @XavierCanteroG

Els del colmado que han obert sota casa, regentat per persones d’origen pakistanès, t’atenen en
català i molta gent els continua parlant en castellà per pur racisme. La política més útil per la
llengua és parlar en català amb tothom.

Patge Guillem @sucdepressec
Ahir a la nit ens vam emocionar veient la retransmissió de l’arribada dels @reisigualada. No
era una tasca fàcil. Moltes gràcies a tothom qui
la va fer possible!

Eva Duran @evadupa

Es personalitza l’aprenentatge i s’introdueix la Intel·ligència Emocional com a assignatura a les
escoles del territori, de forma general. Les habilitats adquirides fomenten l’empatia, el respecte i la
millora de les relacions socials, sent vital per passar del JO al NOSALTRES, pas imprescindible cap
a l’evolució.

		

Avui tarda-nit de Reis, data molt important a
Igualada, treballant al CAP fent Covid, més
del 40% TAR positiu i vàries PCR pendent, jo
aquest any demanaria als Reis que ens portessin
quelcom tan essencial i rar com és el SENY!

Joan Mangues @jmangues

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

Ajuntament d’Òdena

Maribel Cuadras @CuadrasMaribel

La precampanya hauria de ser un moment de
contrast d’opinions, estratègies, explicar projectes, fiscalitzar gestions, de crítica, etc. I per ara,
segons qui ho està convertint en una deshumanització total i un ambient tòxic ple de mentides
que ho fa del tot impossible. Un fangar.

Apassionat de la natura humana.
Promotor del talent i la capacitat
d’autosuperació. Positiu, optimista i
facilitador de l’aprenentatge a través de
l’experimentació.
Amant de l’aventura i els grans reptes
i aprofundir a la psique humana és un
d’ells. Després de 15 anys al sector de
l’automòbil, al 2016 vaig emprendre el
camí cap al Coaching Transpersonal,
aquell que contempla a les persones
més enllà de sí mateixes. Ara segueixo
endavant amb la psicologia, i així,
seguir al servei dels altres obrint nous
paradigmes.
Tinc la certesa, i l’experiència m’ho
confirma, que: podem aconseguir allò
que ens proposem i crear noves realitats.
A l’equilibri trobem la força motora que
ens impulsa a la realització de la nostra
missió.

#latevaveu

Digueu-me si estic equivocada, però què en penseu que en plena pandèmia, que molts dels negocis els obliguen a tancar, que hi ha restriccions,
que hi ha gent que ho estem passant malament,
trobeu necessari que fem cues per anar a votar el
14F? I sóc independentista com la que més.

El foment del populisme acaba derivant en
descontrol. El que estem presenciant als Estats
Units no només és un assalt als edificis parlamentaris, és un assalt a la democràcia.

Àngels Chacón @angelschacon

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

Joan Gual

@gualescala

		

Enric Riba

@enricriba
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economia i empresa
NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Economista, mare de tres nens i actualment Secretària
d’Economia del Govern de la Generalitat
| Secretary of the Economy, Government of Catalonia
El Govern destina 36 M€ a nous ajuts per als sectors del comerç,
l’esport, l’educació en el lleure i la cultura. S’afegeixen als 831 M€
d’ajuts directes aportats des de l’inici de la pandèmia.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

MANEL MACIÀ MARTÍ

ESP: Deuda: 2,959 B. Familias: 0,705 B, Empresas: 0,946 B, Pública:
1,308 B. La deuda SI es preocupante.

“Gairebé el 90% del fulls Excel contenen
algun tipus d’error”
XAVIER MORALES

Director a TALENTIA GESTIÓ
@talentiagestio

Economista
@xm300

El valor de les competències
davant noves habilitats apreses

D

El cop que han patit les empreses
amb la crisi de la covid-19 ha provocat en múltiples organitzacions
un replantejament en els seus organigrames interns que obligarà,
desgraciadament, a constrènyer les
seves plantilles en un bon nombre
de casos, de manera que es demandarà als professionals que continuïn en plantilla que desenvolupin o
potenciïn competències puntals
que fins ara llanguien per la coneguda desistiment dels responsables o directius. El nou entorn
requereix de competències com a
iniciativa-autonomia, planificació-

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Informe The World’s Best Cities 2021:
Barcelona, 8a Mejor Ciudad del mundo
Fuente: Resonance Consultancy.

“Tenir la capacitat d’aprendre és una virtut
indefugible, abans, ara i sempre”.

avant la lectura de l’article de Raúl García Díaz,
publicat al digital Tribuna de Valladolid, “Esta
es la competencia más importante
en selección de personal”, no puc
estar més d’acord en la seva elecció
que la competència més important
demandada avui en dia, i més a
causa de la crisi que estem patint,
és la Capacitat d’Aprenentatge.
Segons l’experta i referent mundial en Gestió per Competències,
Martha Alles, ha definit la Capacitat d’Aprenentatge com una
competència que: “està associada
a l’assimilació de nova informació
i la seva eficaç aplicació. Es relaciona amb la incorporació de nous
esquemes o models cognitius al
repertori de conductes habituals
i noves formes d’interpretar la realitat o de veure les coses.” El que
desitjo traslladar, segons els raonaments que plantejo, és que aquesta
competència ha d’anar més enllà de
la mera capacitat d’aprendre noves
habilitats tècniques, ha de comprendre, així mateix, l’adaptar-se,
el desenvolupar competències exigides en aquest nou entorn laboral.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

organització, innovació-creativitat,
responsabilitat, compromís amb
la qualitat del treball o treball en
equip, les quals seran essencials
perquè l’empresa remunti i se situï
en una posició competitiva davant
la resta però, sobretot, amb la mirada fixada en guanyar competitivitat
a escala nacional i sobretot internacional, ja que és en aquest escenari
primordialment on s’hauria de fer
front a la nova conjuntura.

El full d’Excel, el llapis de dos colors
i la moto-serra

E

n els primers anys de la
meva carrera professional com a auditor, a les
primeries dels 90’s, la
feina requeria de dues eines bàsiques: un gruixut bloc de fulls
A3 quadriculats i un llapis de dos
colors, vermell i blau. Recordo
també imprimir i repassar llargues sumes picades en una calcuEl que vull significar és que tenir la ladora Casio.
capacitat d’aprendre és una virtut
indefugible, abans, ara i sempre, I vet aquí que van arribar els fulls
però no ens hem d’aturar tan sols de càlcul -Lotus 123 inicialment i
a adquirir noves habilitats si aques- més tard l’Excel- i la nostra feina
tes no van acompanyades de la in- va fer un tomb radical. Microsoft
corporació al nostre patrimoni va- afirma que som més de 1.200 miloratiu d’actituds que aconseguiran lions els usuaris arreu que hem
que les noves habilitats tècniques llençat el llapis de dos colors i
adquirides aconsegueixin augmen- treballem amb el paquet d’Office
tar el valor del producte o servei. i l’Excel.
La “batalla” a lliurar serà la d’oferir
actituds que encaixin amb la neces- Però si com s’estima en diversitat de l’empresa. Això s’ha de tenir sos estudis quasi bé el 90% del
fulls Excel contenen algun tipus
molt clar.
d’error, considerant el massiu
Desenvolupar unes competències nombre d’usuaris, podem parlar
alineades amb les requerides en el de riscos pandèmics per les emlloc de treball són els fonaments preses i organitzacions. Alguns
d’una empresa competitiva i amb exemples coneguts d’errades
èxit. Estem parlant d’alineació de gruixudes amb l’Excel:
competències empleat-empresa.
Dos professors de Harvard, ReRes més simple…

inhart i Rogoff, en el seu estudi Growth in a Time of Debt de
2010 arribaven a la conclusió que
superant un llindar del deute públic les economies nacionals reduïen el seu PIB. Una veritable
llàstima que un cop esmenada
una fórmula d’Excel la conclusió
resultava ser, al contrari, un creixement del PIB.
James Bond també comet errors
amb l’Excel. El MI5, els serveis
secrets britànics, van reportar
el seguiment indegut de 134 telèfons de súbdits de sa majestat
l’any 2011. L’errada va consistir
en la preparació d’un llistat de
telèfons amb tres zeros de més.
Recentment el govern anglès va
reconèixer que a l’octubre va deixar de reportar 16 mil casos de
Covid19 degut a la utilització
d’una versió del programa Excel
prèvia al 2007 que té limitat el
nombre de files.
Com alertà el CEO del European
Spreadsheet Risks Interest Group,
les moto-serres -com l’Excel-també són una bona eina, però qui les
usaria sense protecció?
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Alta previsió de nevades a tota
l’Anoia per demà dissabte
REDACCIÓ / LA VEU

L

a neu va enfarinat la
matinada de dijous
part de l’Anoia, en especial part de la zona de la serralada prelitoral, en municipis
com La Pobla i la Torre de
Claramunt o Cabrera. La situació podria ser premonitòria.
Tot i que avui divendres a la
matinada encara podria haver-hi algunes nevades, al
llarg del dia hi haurà una treva
en les precipitacions i, fins i
tot, hi podria haver estones de
sol, però és difícil a l’Anoia. La
temperatura es mantindrà a la
banda baixa del termòmetre.
Si els mapes no canvien, dissabte hi podria haver la segona
tongada, amb precipitacions
més extenses i continuades. La
nevada podria arribar pràcticament a tot arreu, si bé les

Previsió de neu per dissabte, segons el servei meteorològic.

comarques de Girona i el Pirineu és on les precipitacions
serien menys importants. La
cota de neu variarà en funció de la zona. Mentre que
del prelitoral cap a l’interior
i a les Terres de l’Ebre volta-

rà els 200 metres, al litoral i
prelitoral, sobretot al sector
central, podria voltar els 500
metres.
(aquesta informació és de dijous a la tarda, i podria haver
variat avui).

Personal de la Fundació Sant Josep
fan de patges per un dia
REDACCIÓ / LA VEU

P

ersonal de la Fundació
Sant Josep fan de patges per un dia
Un grup de treballadores de
la Fundació Sanitària Sant
Josep es van disfressar el
passat dimarts 5 de gener de
patgeses perquè els usuaris i
usuàries del centre no es quedessin sense la tradicional
visita que cada any reben de
Ses Majestats, els Reis d’Orient.
La iniciativa va ser del mateix
personal. Així, el grup de treballadores van decidir que les
persones del Centre de Dia
havien de gaudir d’aquest dia,
sobretot en aquests temps
que estan sent tan difícils per
a ells, i es van organitzar per
a buscar disfresses, vestir-se
de patges i amenitzar la tarda
als usuaris i usuàries.
L’acció no va suposar cap
perill, doncs es tractava del
personal amb qui habitualment estan en contacte i es
van seguir totes les mesures
de seguretat.
Tots els anys, la Fundació
Sant Josep rep la visita d’una
comitiva de patges i patgeses, és un dia molt esperat i
gaudit per tothom. Aquest
any, aquest grup de treballadores han fet que la tradició
no es trenqués.

La Policia Local va
posar 62 sancions
per Cap d’Any

REDACCIÓ / LA VEU

E

ntre el dia 31 de gener
i el dia 3 de gener al
vespre, la Policia Local
d’Igualada ha aixecat un total
de 62 actes.
De totes elles, 17 ha estat per
incomplir l’obligació de l’ús
de mascareta o per usar-la
de manera inadequada; 2 per
obrir locals, celebrar actes o
realitzar activitats expressament prohibides o suspeses
o que no hagin estat expressament autoritzades; 16 per
incomplir les limitacions del
nombre de persones assistents a trobades, tant en l’àmbit privat com en el públic; 16
per incomplir la distància física interpersonal de segure-

tat en llocs públics o privats,
oberts o tancats; 1 per consumir de manera compartida
begudes alcohòliques a la via
pública o en espais oberts al
públic que no disposin de la
corresponent llicència d’activitat; 2 per fumar en lloc
públic o espais a l’aire lliure
quan no es pugui respectar
una distància mínima interpersonal de 2 metres, i 8 per
incomplir les restriccions a la
mobilitat establertes per les
autoritats competents.
A més, el balanç també inclou tres actes per tinença o
consum de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies
psicotròpiques i 1 denúncia
administrativa, sense obrir
diligències, per alcoholèmia.

MOBLES DE CUINA A MIDA

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS
ELECTRODOMÈSTICS,
SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI
MOBLES DE CUINA A MIDA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!
C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486
cuinoxigualadamanresa

mobiliari_cuinox

666 066 270

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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Judit Guàrdia i Sandra de la Iglesia, El Parlament impulsa
les candidates de Junts al 14F
un pla de reactivació
industrial a l’Anoia
dijous les llistes per a les elec·
REDACCIÓ / LA VEU

L

a formació de Junts,
que lideren Carles
Puigdemont i Laura
Borràs, tindrà dues persones
de l’Anoia a la candidatura de
les eleccions del 14 de febrer.
La professora igualadina Judit
Guàrdia ocuparà la posició 24
i la Sandra de la Iglesia, la 46.
Pel que fa a la vegueria Pene·
dès, a més a més de les dues
anoienques, hi ha represen·
tants de l’Alt Penedès, entre
els que destaca l’Ester Vallès,
la candidata millor situada
de la Vegueria, en la posició
22. També hi ha represen·
tants del Garraf, com en Ro·
bert Monzonís, coordinador
de la Vegueria, que ocuparà
la posició 37.
La llista per la circumscrip·

Judit Guàrdia.

ció de Barcelona compta amb
Carles Puigdemont, Laura
Borràs, candidata a la presi·
dència, i Joan Canadell, actual
president de la Cambra de Co·
merç, en les seves tres prime·
res posicions.
Els afiliats a Junts per Cata·
lunya han validat el passat

cions al Parlament. En aquesta
tercera fase de les primàries
per escollir els candidats, la
validació s’ha fet sobre to·
tes les posicions de la llis·
ta excepte per les persones
que van obtenir l’elecció di·
recta en el procés de primà·
ries de la primera i la sego·
na urna. Totes les persones
proposades han superat el
50% del suport. El darrers
llocs de cadascuna de les
llistes tampoc s’ha sotmès
a validació, en tractar-se de
posicions simbòliques.
En total hi han participat
2.644 persones (un 51,56 %
del cens, que era de 5.128 afi·
liats). Per circumscripcions,
a Barcelona han participat
1.659 persones (50,47 % del
cens, de 3.287 afiliats).

Som-hi demana a Castells
“coherència” en les limitacions Covid
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Som-hi ha dema·
nat que el govern de Junts
per Igualada tingui “cohe·
rència” a l’hora de decidir quins
actes públics de la ciutat deixa
fer i quins no degut a la pandè·
mia de la Covid-19. El regidor
portaveu d’Igualada Som-hi,
Jordi Cuadras, ha explicat que
“aquest Nadal hem vist decisi·
ons que semblen contradictò·
ries i que fan confondre la ciu·
tadania. Demanem que hi hagi
un criteri clar igual per tothom
per evitar confusions i greuges”.
Igualada Som-hi ha posat de
relleu que s’ha deixat fer la Fira
de Nadal a la plaça de l’Ajunta·

ment però, en canvi, s’ha suspès
el Mercat d’Antiguitats i la Fira
de Reis al Passeig. També es va
deixar fer l’arribada del Patge
Faruk al pavelló de les Comes
i, en canvi, es prohibeix que hi
hagi públic a les competicions
esportives que es fan exacta·
ment al mateix pavelló.
Cuadras demana a Marc Cas·
tells que “s’expliquin molt bé
les dades i el per què uns ac·
tes sí que es deixen celebrar i
uns altres no, ja que sinó hi ha
decisions que poden semblar
contradictòries. Ho diem amb
esperit constructiu per evitar
un deteriorament de la confi·
ança i respecte de la ciutada·
nia per les mateixes. Dema·

nem que es tracti la ciutadania
amb intel·ligència, entenem
que la pandèmia fa canviar les
decisions dia a dia hora a hora
però això no treu que s’expli·
qui el què i el perquè amb total
transparència i hi hagi un cri·
teri clar”.
Reubicar la Fira de Nadal
Igualada Som-hi també dema·
na que, tot recollint la inquie·
tud de diferents restauradors
i comerciants de la plaça de
l’Ajuntament, es reubiqui la
Fira de Nadal en un altre espai
més ampli de la ciutat com po·
dria ser la Rambla de Sant Isi·
dre, el passeig Verdaguer o la
plaça de Cal Font.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l darrer ple de la legis·
latura del Parlament
de Catalunya va con·
cloure amb l’aprovació d’una
moció que insta al Govern de
la Generalitat a destinar en
els propers quatre anys 1.000
milions d’euros per fomentar
la indústria de la innovació
basada en la tecnologia i el co·
neixement, en sectors estratè·
gics com l’automoció i la seva
transformació digital, la intel·
ligència artificial, les biotech o
la indústria 4.0.
En aquest marc, s’acorda tam·
bé desenvolupar plans de xoc
territorials per tal de fer front
a la difícil situació que viuen
algunes comarques a causa
del tancament d’empreses,
tals com el Penedès, l’Anoia o
l’Ebre, molt perjudicades per
l’atur i la falta d’horitzó indus·
trial.
Així mateix, la moció acorda
impulsar el Pla director urba·
nístic d’activitat econòmica de
la Conca d’Òdena (PDUAE·
CO) per tal de recuperar el
teixit productiu del territori
i poder atraure inversions en
economia digital que generin
ocupació real. La majoria dels
partits polítics, tret de l’abs·
tenció de Ciutadans i el refús
de la CUP, va concordar en
la necessitat de promoure el
desenvolupament empresari·
al del territori per combatre
la crisi industrial que viu Ca·
talunya. Les retallades de fins
el 30% en les inversions du·
rant els últims 10 anys han fet
minvar la capacitat de trans·
formació del sector cap a una
indústria 4.0, preparada per

afrontar els reptes presents i
futurs en innovació, digitalit·
zació i sostenibilitat.
El portaveu del grup socialis·
ta a l’Ajuntament d’Òdena i
exalcalde Francisco Guisado
ha opinat en un comunicat
que “aquesta moció és un pri·
mer pas perquè tots els partits
polítics ens posem les piles i
defensem un projecte motor
per a la revitalització de l’eco·
nomia al territori, vetllant per
un pla urbanístic sostenible.”
L’exalcalde socialista recorda
que l’any 2009 “es va arribar a
un consens per la construcció
d’un polígon de gran format a
Can Morera i que va quedar
recollit en el PDUCO i en el
Pla territorial parcial de les
Comarques centrals” i que “la
Generalitat, a través dels seus
consellers, s’han compromès
públicament i amb la compra
de sòl per part de l’Incasòl”.
Guisado confia que el PDUAE·
CO, que està en procés d’ela·
boració, “reculli la zona del
Pla dels Ametllers i Can Mo·
rera, ja que és l’espai idoni per
dur-hi a terme aquest projecte
tecnològic que ens permetrà
liderar la transformació digi·
tal i ubicar la Conca al mapa a
escala internacional”.
Amb un terreny de 200 hec·
tàrees, “la nova indústria 4.0
pot desenvolupar-se en un po·
lígon engegat per la iniciativa
privada mitjançant un centre
de dades de gran capacitat ali·
mentat amb energies renova·
bles per garantir el màxim au·
toconsum i l’autogeneració”. El
PSC odenenc i els socialistes
de la resta de la Conca- sem·
pre s’han mostrat d’acord amb
el polígon de Can Morera.

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

a partir
de 150€
al mes

24 quotes sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Un programa municipal permet
adequar 12 llars de gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

E

l programa d’arranjament d’habitatges de
persones grans d’Igualada ha permès tirar endavant
l’adaptació d’un total de 12
llars de la ciutat aquest 2020.
La gestió del programa ha
anat a càrrec del departament
municipal de Serveis Socials,
que ha tingut el suport tècnic
del Centre Josep Orgue d’Àuria Grup i dels serveis tècnics
de l’Ajuntament.
El programa d’Arranjament
d’habitatges té la finalitat de
promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de
vida al domicili, garantint les
condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència
energètica mínimes, i afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida de les persones
grans dins la seva llar.
La iniciativa s’ha adreçat, concretament, a persones de 65
anys o més, que tenen dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària i amb
insuficiència de recursos econòmics. També s’ha adreçat a
persones menors de 65 anys,
amb insuficiència de recursos
econòmics i que tenen necessitats especials pel que fa a la
seva capacitat física i psíquica
per desenvolupar les activitats
de la vida diària dins la llar.
La tipologia de les reformes

Més cursos de formació
ocupacional de la
Generalitat a Ceina
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat mes de desembre de 2020, el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), ens que depèn de
la Generalitat de Catalunya,
publicà els atorgaments en forma de subvenció pública als
centres de formació que hi ha
escampats pel territori.
Així, a Ceina es podran realitzar més de deu cursos de formació ocupacional. Entre d’altres, trobem cursos com Anglès
A1 (190 hores), i diversos Certificats de Professionalitat (el
certificat de professionalitat és
un document oficial que acre-

dita, a qui l’obté, que és competent professionalment per a
desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació), de temàtiques diferents:
Activitats administratives en
relació al client (840 hores),
Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (630
hores), Confecció i publicació
de pàgines web (600 hores),
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
i Sistemes microinformàtics
(640 hores).
Més informació a Ceina, al
telèfon 938050094 o a www.
ceina.com.

Signat el conveni col.lectiu
del sector del Metall
REDACCIÓ / LA VEU

Un dels banys que s’han adequat en una de les llars,
abans i després de la reforma.

han estat destinades a fer
adaptacions als banys fent el
canvi de banyera per dutxa i la
instal·lació d’ajudes tècniques
diverses, tals com agafadors,
barres de suport fixes i articulades, seients, llits articulats,
matalassos i baranes..
L’edició d’enguany del programa d’Arranjament d’habitat-

Tenim la clau
de casa teva!

ges del Servei de Suport de
Programes Socials de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona oferia una subvenció als
ajuntaments en concepte
d’ajut econòmic que cobrirà
el 100 % del cost de l’arranjament de banys afavorint l’accessibilitat al domicili.

E

ls sindicats CCOO
d’Indústria i UGT-FICA de Catalunya i la
Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM) han signat el Conveni
col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys
2020 i 2021. El del metall és un
dels sectors amb més treballadors a l’Anoia.
El conveni signat estableix per
al 2020 les mateixes taules sala-

rials de 2019, però preveu que
es meritarà un pagament únic
per a cada grup professional
durant el mes de desembre de
2020 que resultarà d’aplicar
un increment del 0,8 % a la
columna número 3 de l’annex
1 de les taules de 2019. Per a
l’any 2021, el conveni preveu
un increment salarial del 2 %
i es manté la jornada laboral
en 1.750 hores i per al 2021 es
prorroga la clàusula addicional 2a, que estableix 8 hores de
lliure disposició.

La Torre de Claramunt Ref. 20.018 182.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.023 169.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.044 145.000€

Piera Ref. 20.052 255.000€

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
621 24 97 19
@cigimmboliaria
www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com
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Tornen a premiar l’equip sanitari
anoienc que tracta les fractures d’ossos
REDACCIÓ / LA VEU

L
Nou curs d’atenció
sociosanitària i treball
domèstic a Càritas
REDACCIÓ / LA VEU

E

l mes de febrer Càritas
Anoia-Segarra va començar la 8a edició del
curs d’Atenció Sociosanitària
a la persona i treball domèstic.
Després d’una aturada de 6
mesos per l’estat d’alarma degut a la covid-19, el setembre
es va poder reprendre i s’ha
finalitzat el desembre.
Aquest curs està cofinançat
pel POISES (Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social) 2020-2023 de la
Unió Europea.
Hi han participat 15 persones que han rebut 300 hores
de formació, en els àmbits de
la cuina, el treball domèstic i
l’atenció a la persona. Han dedicat 80 hores a fer pràctiques
en diferents serveis d’atenció
a domicili i residències de la
nostra comarca. Com a novetat d’aquest curs les alumnes
que tenien experiència demostrable han pogut convalidar les pràctiques.
Per a la preparació i organització del curs, s’ha comptat amb
la col·laboració de cinc persones voluntàries de l’entitat,
amb una desena de professionals del sector i quatre em-

preses contractades (neteja,
cuina, manipulació d’aliments
i fisioteràpia).
Per a la realització de les pràctiques s’ha comptat amb la col·
laboració del servei d’Atenció
Familiar de l’Anoia i Las Hermanitas de los Ancianos desamparados. Gràcies a elles les
participants han pogut realitzar pràctiques reals, garantint
la qualitat dels aprenentatges i
fent possible que les alumnes
accedeixin a la bossa de treball
d’aquestes empreses.
El curs ha augmentat els coneixements i habilitats de les
participants alhora que ha
contribuït al seu apoderament. La dada més rellevant
és que un 55%, de les alumnes han trobat feina durant la
realització del curs o un cop
finalitzat.
Paral·lelament al curs, des de
Càritas treballen també per
incrementar les oportunitats
de treball de les persones
participants, afavorint la intermediació laboral entre empreses i famílies ocupadores.
Els bons resultats i valoracions d’aquest curs, els anima
a preveure també una pròxima edició que comenci al
setembre de 2021.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

a FLS (“Fracture Liaison Service”) Anoia,
coneguda com la Unitat de Fractura Osteoporòtica
de l’Anoia, ha estat guardonada amb el prestigiós Premi
“Best In Class” -“BIC”- que
concedeix Gaceta Médica i la
Cátedra d’Innovació i Gestió
Sanitària de la Universitat “Rey
Juan Carlos”. La FLS Anoia havia concorregut en la XV dels
Premis BIC dins l’apartat de
Fractura per Fragilitat. L’edició d’enguany ha comptat amb
la participació de més de 90
Hospitals amb un total de 300
Serveis Especialitzats a nivell
de l’Estat Espanyol.
La FLS Anoia, que conformen
el Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA), la Fundació Sanitària
Sant Josep (FSSJ) i l’Institut
Català de la Salut (ICS), torna a
demostrar, per segon any consecutiu, que només un model
transversal i multiprofessional
és capaç d’oferir els millors resultats en el tractament i prevenció de les fractures per fragilitat. La seva fórmula, té un
benefici clar i aconsegueix reduir en un 40 per cent les anomenades fractures majors (les
fractures de maluc, de pelvis,
de vèrtebra i d’húmer), segons
l’experiència acumulada.
El Dr. Enric Duaso, responsable del Servei de Geriatria
i Atenció Pal·liativa del CSA
i coordinador de la FLS Anoia, acompanyat pel Dr. Ferran
Garcia, gerent del CSA, per la
Dra. Carme Riera, directora
del Servei d’Atenció Primària
(SAP) del ICS de l’Anoia, i per
Lluís Pujol, gerent de la FSSJ,
al costat d’una part de l’equip
multiprofessional de la FLS
Anoia, van rebre el premi “Best
in Class”, en aquesta ocasió, de
manera virtual el passat dia 17
de Desembre de 2020.
El Dr. Duaso va insistir que
estem davant d’una epidèmia,
l’anomenada epidèmia silenciosa de segle XXI, que és l’osteoporosi, i de la seva cara més visible com són les fractures per

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

fragilitat òssia (canell, húmer,
vèrtebra, maluc, pelvis, etc.) Va
recordar que a Espanya hi ha
aproximadament unes 300.000
fractures per fragilitat òssia a
l’any i, amb l’envelliment de la
població, aquestes s’incrementarà en un 40 per cent d’aquí a
l’any 2030.
Un model de futur
En aquest context, el Dr. Duaso
ha subratllat que està convençut en la necessitat de donar
resposta amb models com el
d’aquesta Unitat: “Model totalment transversal, en el qual hi
ha d’haver multiprofessionalitat amb metges de diferents especialitats, infermeria, gestió,
fisioteràpia i teràpia ocupacional, farmàcia, odontologia i
d’altres professions de diferents
àmbits assistencials”.
El segell d’identitat de la FLS
Anoia, ve derivat de l’atenció
que ofereixen a les persones
que han tingut una fractura.
Donat que al darrera d’una
fractura per fragilitat òssia
acostuma haver-hi l’osteoporosi i una caiguda, l’atenció sorgeix de la necessitat d’estudiar
i tractar l’osteoporosi i les caigudes. Per això, el seu treball
multidisciplinari i multinivell,
d’una banda, dona resposta a
l’Osteoporosi (hàbits saludables, activitat física i tractament farmacològic específic
en que la Gestió de Casos és
fonamental per a la seva adherència) i d’altra banda, dona
resposta a l’estudi i prevenció
de les caigudes amb la Unitat
Especialitzada en Prevenció de
Fractures i Caigudes (EPFiC).
En aquest tipus d’unitat mul-

ticèntriques i s’atén a les persones, creant una estructura
capaç de garantir la continuïtat
assistencial. S’integren aquí diferents nivells com són: l’Atenció Hospitalària, l’Atenció Intermèdia (unitat de prevenció
de caigudes) i l’Atenció Primària.
En un context com l’actual,
derivat de la pandèmia covid-19, aquesta fórmula d’èxit
també s’ha hagut d’adaptar a
les circumstàncies. En paraules
del Dr. Duaso “Junts hem pogut donar la cara a l’epidèmia
de covid; hem estès el model
fent un nou procés. Aquesta
vegada, nosaltres hem anat als
malalts i així hem pogut fer
front a l’epidèmia sense perdre
cap pacient en el camí, ni en la
captació, ni en el tractament, ni
en el seguiment”.
En matèria de gestió, van identificar els desafiaments i la
importància del lideratge en
aquest enfocament. “Tota la
gent que conforma la FLS està
altament compromesa i sap,
que el que estan fent, té un impacte en la prevenció de noves
fractures per fragilitat òssia. És
un model d’èxit que s’hauria de
poder replicar per altres problemes de salut”, va destacar la
Dra. Carme Riera.
En la mateixa línia es va manifestar el Dr. Ferran García:
“Quan hi ha un objectiu comú
i lideratge i tots els que hi estan
s’ho creuen, el resultat és bo. Si
busquem prevenció i el pacient
es mou pel sistema, és bàsic
que des del territori, des de la
comunitat, els diferents elements sanitaris s’uneixin en un
mateix objectiu “, va exposar.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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El ple municipal va aprovar un
pressupost de 63 milions d’euros

Fins a 135.000€ d’ajuts
als estudiants
universitaris igualadins

REDACCIÓ / LA VEU

E

l darrer ple de l’Ajuntament
d’Igualada
del 2020 ha aprovat el
pressupost de l’Ajuntament
per a l’any 2021, que serà de
60,3 milions d’euros, un 3,2%
més alt que l’anterior. El pressupost consolidat, que inclou
les societats municipals, els
organismes autònoms i el
Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 71,7 milions.
Els comptes municipals s’han
aprovat amb el vot favorable
del govern de Junts per Igualada, l’abstenció d’Igualada
Som-hi i el vot en contra dels
grups d’Esquerra Republicana, Poble Actiu i Ciutadans.
A banda del pressupost, el Ple
també ha aprovat les bases reguladores de les subvencions
per a la restauració de façanes, amb l’abstenció de Poble
Actiu i el Pla intern d’Igualtat
de Gènere de l’Ajuntament
d’Igualada i l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada,
que ha tingut el suport de tots
els grups.
L’ordre del dia també ha inclòs
la rectificació i actualització de
l’inventari de Béns de l’Ajun-

REDACCIÓ / LA VEU

L
tament, Patrimoni Municipal
del Sòl, Organisme Autònom
Municipal d’Ensenyaments
Artístics d’Igualada, entitat
pública empresarial Igualada en Acció i societats de
capital íntegrament públic,
amb l’abstenció de Poble Actiu. El Ple també ha aprovat,
per unanimitat, els decrets
d’ampliació dels contractes
programa entre l’Ajuntament
i el Departament de Treball,
Afers Social i Famílies de la
Generalitat en matèria de
Serveis Socials i en relació
amb l’impacte social de la
pandèmia de covid-19.
Un altre punt aprovat ha estat el de les bases específiques
dels ajuts socials de l’Ajuntament per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles,

amb els vots a favor de Junts
per Igualada, Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i
Ciutadans, amb l’abstenció de
Poble Actiu. La part resolutiva ha inclòs, finalment, l’aval
d’un crèdit amb Caixabank a
favor del Consorci Sociosanitari d’Igualada, per valor
de 400.000€, amb l’abstenció
d’ERC i Poble Actiu, i l’aprovació de diverses operacions
de tresoreria, amb l’abstenció
de tots els grups de l’oposició.
El Ple ha inclòs el debat i
l’aprovació d’una moció presentada per Junts per Igualada, Esquerra Republicana i
Poble Actiu a favor de la unitat de la llengua catalana, que
ha tingut el suport d’Igualada
Som-hi i el vot en contra de
Ciutadans.

Nova proposta d’activitats als centres
cívics del Passeig i Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

T

ot i que, la situació
actual no permet fer
activitats presencials
als Centres Cívics, per als mesos de gener a març, hi ha una
programació d’activitats que
inicialment
serà en línia.
ANUNCI 250 x 90,25 20.pdf

Les inscripcions seran a partir del 12 de gener i es faran
exclusivament per telèfon.
Perquè tothom pugui connectar-se a les activitats, des
de l’11 de gener, es pot demanar hora en qualsevol dels
dos equipaments, Casal del
Passeig
i Casal
Cívic Mont1
18/11/20
10:42

serrat, perquè us ensenyin
com es fa.
A l’entrada dels dos Casal hi
ha el programa d’activitats
penjat, perquè el pugueu consultar. Més informació als
telèfons del Casal del Passeig
93 803 33 12, i Casal Cívic
Montserrat 93 804 36 61.

’Ajuntament d’Igualada
ha resolt la convocatòria de subvencions per
a estudiants de Grau i Postgrau universitari corresponents al curs 2019/2020, a les
quals s’han destinat 135.584 €.
Es tracta d’uns ajuts amb què
es vol donar suport als estudiants de la ciutat i reconèixer el
seu talent i esforç a l’hora de
formar-se i preparar el seu futur.
A la convocatòria d’aquest any
s’hi van presentar 397 sol·licituds, 8 de les quals han estat
desestimades per no complir
amb els requisits establerts i
la resta, 389, han estat aprovades. A diferència d’altres
cursos, enguany s’han tingut
en compte les dificultats per
les quals han passat molts estudiants i famílies igualadines
a causa de la crisi provocada per la covid–19. Així, tal i
com establien les bases de la
convocatòria, s’han prioritzat
les sol·licituds presentades per
persones afectades econòmicament (atur, ERTO, activitats
econòmiques
paralitzades)
per la pandèmia.
Seguint aquest criteri, s’han
establert quatre categories
d’ajuts:
- Estudiants que han aprovat
més de 59 crèdits i que estan
afectats econòmicament per la
crisi sanitària (109 ajuts concedits)
- Estudiants que han aprovat
entre 30 i 59 crèdits i que estan afectats econòmicament
per la crisi sanitària (51 ajuts
concedits)
- Estudiants que han aprovat

més de 59 crèdits i que no estan afectats econòmicament
per la crisi sanitària (162 ajuts
concedits)
- Estudiants que han aprovat
entre 30 i 59 crèdits i que no
estan afectats econòmicament
per la crisi sanitària (67 ajuts
concedits)
D’acord amb les bases i la dotació pressupostària, les beques atorgades s’han distribuït
de la forma següent :
- 109 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de
59 crèdits i que estan afectats
econòmicament per la crisi sanitària (import : 800 €)
- 51 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30
i 59 crèdits i que estan afectats
econòmicament per la crisi sanitària (import : 500 €)
- 162 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de
59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 112,24 €)
- 67 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30 i
59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 70,15 €)
Els estudiants a qui s’han
atorgat els ajuts rebran la subvenció a mitjans o finals del
mes de gener.

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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938 044 834

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com - www.bonacuinaselecta.com
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

El Mercat de La Cabanya celebra la seva primera edició
amb una excel·lent acollida
Durant dos dies, 200 persones han pogut descobrir els productes i propostes de 27 creadors artesanals de la comarca a la Casa
del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous.
ANOIA / LA VEU

L

a Casa del Teatre Nu, a
Sant Martí de Tous, ha
acollit la primera edició
del Mercat de La Cabanya, un
nou esdeveniment que té l’objectiu de promocionar el sector artesanal de la comarca de
l’Anoia. S’ha celebrat el 22 i 23
de desembre i es complementa amb una ruta d’aparadors
creatius en quatre municipis:
Sant Martí de Tous, La Llacuna, Copons i el Bruc. Aquesta
es pot visitar fins al 10 de gener i s’hi pot trobar l’obra de
més de 40 artesans i creadors.
Al mercat hi han participat
27 creadors locals de disciplines diverses: ceràmica,
tèxtil, joieria, cuir, fusteria o
il·lustració, entre d’altres, que
han mostrat una gran varietat de productes, apropant al
públic l’experiència artesanal.
Durant aquests dos dies, unes
200 persones han visitat La
Cabanya per conèixer les originals propostes d’aquestes
marques locals i fer les seves

compres nadalenques. Tothom que l’ha visitat ha pogut
participar també del sorteig
d’una cistella d’horta ecològica, gentilesa de l’empresa
Ecomercaderet, ubicada a
Santa Margarida de Montbui.
La valoració és molt positiva
perquè l’esdeveniment ha donat visibilitat al sector artesà
de la comarca i ha fet possible
que una bona part del col·lec-

tiu d’artesans i creadors s’hagi
pogut conèixer i hagi començat a crear sinergies.
La Cabanya forma part del
projecte L’Anoia en Transició,
un programa innovador que
fomenta i difon l’artesania
contemporània i treballa per
a potenciar el territori rural
com a font de riquesa cultural, patrimonial i paisatgística
i com a generador d’oportunitats. L’impulsen el Consell
Comarcal de l’Anoia i els

ajuntaments de Sant Martí de
Tous, La Llacuna, Copons i El
Bruc, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat
de Catalunya.
El conseller de Turisme del
Consell Comarcal, Dani Gutiérrez, explica que “l’Anoia
és una comarca amb un marcat caràcter rural que ha de
desenvolupar estratègies per
a garantir el dinamisme en

aquests entorns de ruralitat;
per això, L’Anoia en Transició és un projecte liderat pels
municipis de Tous, El Bruc,
La Llacuna i El Bruc que
compta amb tot el suport del
Consell Comarcal de l’Anoia,
ja que està cridat a abordar el
repte demogràfic, el principal
desafiament del territori. I,
en aquesta línia, La Cabanya
és una acció innovadora que
cerca omplir els espais buits a
través de l’artesania creativa,
amb l’objectiu de garantir la
vida als nuclis rurals, tot un
exemple de les potencialitat
de l’Anoia”.
Viure el Nadal en un entorn
rural, envoltat de propostes creatives i on conèixer
de primera mà les històries
que s’amaguen darrere cada
un dels productes artesanals,
converteix la compra dels
regals de Nadal en tota una
experiència i una alternativa
sostenible a l’oferta existent.
Una forma diferent d’endinsar-se en el territori, ple de
racons per descobrir i, al mateix temps, conèixer els seus
creadors i artesans.

Ja es pot consultar el projecte de la
planta desnitrificadora de Calaf
CALAF / LA VEU

E

l passat 21 de desembre, es va aprovar per
resolució d’avocació el
“Projecte d’adequació d’obres
per a la instal·lació d’una estació de tractament d’aigua
potable (ETAP) de desnitrificació biològica heteròtrofa al

municipi de Calaf ”, redactat
per l’empresa Engisic Solucions i Consulting, S.L.
El 30 de desembre, el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) l’ha publicat. Aquest romandrà exposat al públic als efectes del
seu examen i presentació de
reclamacions i suggeriments

durant el termini de 30 dies
hàbils.
En cas de no presentar-se al·
legacions ni reclamacions en
el termini d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat.
El podeu consultar al portal
de transparència de l’Ajuntament de Calaf.

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

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes
per estar ben informats de què passa a la comarca.
Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

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

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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Un servei d’atenció a la
llar donarà suport a les
persones grans
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí començarà a oferir novament
en breu un servei d’atenció a
domicili al veïnat del Nucli
Antic i Camp del Rei. S’adreça a les persones grans que
més ho necessiten i amb pocs
recursos econòmics per a la
realització de les activitats
bàsiques de la vida diària.
Encara es poden fer sol·licituds per optar a aquest servei
a través del departament de
Serveis Personals.
Les persones que es poden
beneficiar d’aquest recurs han
d’estar empadronades al municipi i viure en la zona del
Nucli Antic o el Camp del
Rei. Poden ser persones grans
amb pocs recursos econòmics
i amb dificultat per a realitzar
determinades activitats de la
vida diària; persones amb diversitat funcional; persones
amb problemes crònics de
salut o persones dependents

Anirà destinat a les
persones grans amb
pocs recursos en els barris del Nucli Antic i el
Camp del Rei
per a realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària.
També se’n poden beneficiar
les persones cuidadores amb
risc de claudicació per sobrecàrrega familiar.
Bàsicament el servei consisteix en l’atenció o auxili a la
llar: fer la compra, preparar
els àpats, ordre, manteniment
i neteja a fons del domicili...
En cas d’estar interessats/des
en rebre aquest servei, podeu
posar-vos en contacte amb el
Departament de Serveis Socials Tel. 93 805 44 11 (extensió
número 2).
El servei s’oferirà en funció
de la disponibilitat que hi
hagi en el moment de fer la
demanda.

Endesa reforma la subestació de Santa
Margarida de Montbui
MONTBUI / LA VEU

E

ndesa ha finalitzat recentment els treballs
de renovació tecnològica de la subestació de Santa Margarida de Montbui, a
l’Anoia. Així, la Companyia
ha invertit 57.000 euros per
a reformar el parc de mitjana
tensió per uns nous equips
de potència i protecció que
suposaran una millora en la
qualitat del subministrament
elèctric a més 33.300 clients
repartits entre Argençola,
Bellprat, Castellolí, Copons,
Igualada, Jorba, Montmaneu,
Òdena, Pobla de Claramunt,
Sant Martí de Tous, Santa
Margarida de Montbui, Veciana i Vilanova del Camí, a
l’Anoia, Sant Guim de Freixenet i Talavera, a la Segarra,
Castellfollit del Boix, al Bages, i Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà.
D’aquesta manera, malgrat
l’estat d’alarma marcat per
la crisi de la Covid-19 que
viu el país, Endesa ha seguit
treballant per incrementar
i assegurar la qualitat i la
continuïtat del subministrament elèctric als clients, més

encara donat l’escenari crític que requereixen alguns
equipaments. L’actuació, que
s’ha dut a terme durant el
tercer trimestre de 2020, ha
comportat la implantació de
noves proteccions digitals a
tots els transformadors de
potència de mitjana tensió
instal·lats, i la dotació a les

quatre posicions d’alta tensió
a 110kV de protecció addicional afegint alimentacions
noves de corrent contínua
amb un nou panell de distribució d’alimentacions auxiliars i distribucions de bateries
de corrent continu, fet que reverteix en un increment de la
seva resiliència i fiabilitat.

Vallbona subvenciona l’arranjament
dels habitatges de dues famílies amb
persones de mobilitat reduïda
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha atorgat
aquest mes de desembre subvencions a dues famílies en situació de fragilitat,
ja sigui per qüestions d’edat,
salut, manca d’autonomia
personal, discapacitat, dependència o en circumstàncies de vulnerabilitat per a
l’arranjament dels respectius
habitatges. Ha comptat amb
un recurs de la Diputació
de Barcelona de 5.628 euros
que ja s’havia demanat altres
anys, però del qual fins ara
no se n’havia pogut beneficiar
cap família del municipi.
El Programa d’Arranjament
d’Habitatges de la Diputació
té com a finalitat la promoció
de l’autonomia personal i la
millora de la qualitat de vida
al domicili de les persones
grans i de les persones amb
discapacitat, per garantir les

condicions
d’accessibilitat,
seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte
de les intervencions. Concretament, el Programa finança
la realització de petites reformes d’adaptació funcional
als habitatges i la instal·lació
d’ajudes tècniques. Tots els
arranjaments contemplats en

el programa es circumscriuen
en l’àmbit de l’habitatge particular.
Mitjançant aquest Programa
de la Diputació de Barcelona
els municipis de la demarcació poden donar suport a fins
a 300.000 habitants, als quals
també ofereix l’assessorament
i suport tècnic necessari al
llarg de tot el procés.
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Unes festes de Nadal diferents a Santa Coloma de Queralt
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

E

l dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre en el marc
de la programació de
Nadal es van celebrar diverses
activitats infantils i juvenils a
Santa Coloma de Queralt.
Enguany es va donar molt protagonisme a les entitats colomines que voluntàriament van
voler col·laborar en una edició
ben diferent i especial del que
hauria estat el Parc de Nadal.
Es va començar amb una cantada de nadales a càrrec de
l’orfeó, dimarts al matí una
desena d’entitats van oferir
diferents tallers i activitats esportives al Mercat d’entitats,
a la tarda es va poder gaudir
d’una exhibició de patinatge,
una ballada de nadales amb
gegants i grallers, i finalment
una encesa infantil.
També hi va haver xerrades,
teatres, contacontes i altres
propostes com un rocòdrom
amb tirolina i un skate park.
Cada activitat anava adreçada
a un públic diferent i n’hi va
haver per petits i grans.
Dijous dia 31 per acomiadar
l’any es va afegir un dia festiu
més a les activitats ja programades. Amb la Strombolis
Jazz Band es va voler dinamitzar el comerç i la restauració
amb una cercavila, al migdia
es va gaudir d’un concert a la
plaça Major, i per acomiadar
l’any i donar la benvinguda al
2021 els diables Keresus van
fer un espectacle de foc des de
la Torre del Castell dels Comtes.
El dia 2 de gener el Cor Oh va

FOTOS: startap.cat / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

oferir un concert de cap d’any
a l’Església dins el cicle de concerts de Nadal. El proper serà
el dia 9, un concert de piano
i violí a càrrec dels dos colomins Pol Pastor i Joan Mestre
Una programació amb nou
format que ha agradat força, i

qui sap si ha vingut per quedar-se.
La nit més màgica
La nit del 5 de gener ha tornat
a ser màgica, a Santa Coloma
de Queralt s’ha donat la benvinguda a ses majestats des de

Ses Majestats porten il·lusió i regals en
una Nit de Reis especial a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

E

ls veïns de Masquefa,
Can Valls, La Beguda Alta, Can Parellada, Can Quiseró i El Maset
se’n van anar a dormir el 5
de gener amb un somriure
d’orella a orella després de
gaudir d’una Nit de Reis especial i diferent al municipi
a causa de la pandèmia de la
Covid-19.
Arran de la situació excepcional que vivim la cavalcada de Reis es va poder veure
des dels balcons i finestres
de casa; i excepcionalment
també es va poder veure

des del carrer més proper
al domicili de residència
complint en tot moment les
mesures de seguretat i restriccions vigents: ús obligatori de la mascareta, evitar
aglomeracions, conservar
la distància social, i mantenir-se dins la bombolla de
convivència.
La visita de Ses Majestats va
començar a mitja tarda amb
una recepció a l’Ajuntament
per part de l’alcalde Xavier
Boquete, que va entregar a
Melcior, Gaspar i Baltasar
la Clau del Poble. Els Reis
Mags i el batlle masquefí, a
més, també van adreçar unes

paraules a tots els veïns. I a
continuació ja va començar
el recorregut dels Reis Mags
per Masquefa, Can Valls, La
Beguda Alta, Can Parellada,
Can Quiseró i El Maset; en
un total de tres rutes per a
arribar a tota la població.
Moltes gràcies a tots els veïns i persones implicades
en l’organització (tècnics i
voluntaris) per la vostra col·
laboració i responsabilitat,
per respectar en tot moment
les mesures de seguretat, i
per fer possible l’èxit d’una
Nit de Reis plenament segura i que de ben segur perdurarà en el record de tots.

la Plaça de la Pau amb un bonic espectacle de música, llum
i color.
Enguany els Amics dels Reis
Mags celebren deu anys i la
situació actual no ha impedit
que preparessin una rebuda
especial seguint totes les mesures de protecció i prevenció
requerides.
Melcior, Gaspar i Baltasar han
arribat a la vila després d’un
llarg viatge disposats a fer l’en-

trega de tots els regals que els
nens i les nenes de Santa Coloma esperaven amb desig i
il·lusió.
L’alcalde Ramon Mullerat els
hi ha fet entrega de la clau que
els ha permès entrar a totes les
cases. Dos representants de les
escoles han llegit un manifest i
el regidor de festes ha dedicat
una especial felicitació a l’entitat que any rere any fa possible
la màgia de la nit de reis.
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Les visites guiades, una aposta
turística per donar a conèixer la vila

Ajut a famílies vulnerables
per part de Caprabo

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament ha volgut
fer una valoració sobre
les visites guiades que
s’han dut a terme aquest 2020
i que han permès donar a
conèixer la Piera Medieval i la
Piera Moderna. Aquests nous
productes turístics es van posar en marxa al mes de juliol
i desembre, respectivament, i
s’han vist lleugerament afectats per la incidència de la
COVID-19. Tot i així, s’han
dut a terme complint totes les
mesures de seguretat previstes per a evitar els contagis.
L’afluència de visitants ha
estat important, tot i les limitacions de mobilitat i aforament, que han fet que, en
alguns casos, les persones
hagin canviat la data de la visita o, fins i tot, hagin desistit
de dur a terme l’activitat. En
total, 113 persones han participat en aquestes sortides
mensuals, el gruix del qual,

L
102, ho ha fet en les sortides
per conèixer la Piera Medieval. Excepte en les primeres
visites, en que les persones
participants eren majoritàriament veïns i veïnes de la
vila, gran part dels visitants
procedeixen del Barcelonès,
el Baix Llobregat, el Vallès i el
Penedès. Pel que fa a les impressions de les persones participants, les enquestes realitzades indiquen una valoració
de 4,45 punts sobre 5, el que
mostra una bona acceptació
per part de la ciutadania.

La voluntat del consistori és
seguir apostant per aquestes
visites guiades durant l’any
2021 i aconseguir la seva consolidació com a eina per donar a conèixer la vila i atraure
nous visitants. Les sortides de
la Piera Medieval s’oferiran
cada primer diumenge de mes
i els de la Piera Moderna cada
tercer diumenge de mes, i tindran un preu de 5 euros per
persona (només els adults).
Les inscripcions s’hauran de
fer a través del web:www.anoiapatrimoni.cat.

a regidoria d’Atenció a
les persones de l’Ajuntament de Piera ha començat a treballar amb els departaments de caràcter social
de diferents empreses per tal
d’arribar a acords que permetin fer arribar material bàsic
als veïns i veïnes més vulnerables de la vila. Caprabo ha
estat la primera empresa en

respondre a aquesta col·laboració.
Càritas prepara habitualment un paquet per a les
famílies sense recursos de
Piera amb menjar i material bàsic, però aquest any hi
havia una mancança en productes bàsics per a nadons.
És per això que Caprabo ha
decidit donar bolquers i tovalloletes per a famílies amb
infants de 0 a 2 anys.

El Nadal omple els carrers del nucli
i els barris de Piera

Millorant la gestió
policial a Piera

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

E

ls carrers de la vila
s’han omplert de tallers, espectacles i màgia aquests darrers dies, amb
propostes diverses que han
tornat a portar la il·lusió i
l’alegria als més petits de la
casa. Del 22 al 30 de desembre s’han organitzat activitats
tant al nucli com als pobles i
barris de Piera.
El carrer Sant Cristòfol, aprofitant que a la tarda no hi ha
circulació de vehicles, ha acollit cercaviles, un espectacle
de màgia, un taller de construcció de fanalets i l’espectacle itinerant La Família Yeti.
Les famílies s’han mostrat
molt agraïdes per poder recuperar algunes activitats per
als infants, tot i la situació sanitària que es viu actualment.
Totes les activitats han seguit
les mesures sanitàries i de seguretat que marca el protocol
de la COVID-19.
Als pobles i barris també hi ha
hagut espectacles de màgia,
tallers de fanalets, un taller
de tions i els espectacles de
Jordi Tonneti i Xavier Fanné.
Els veïns i veïnes dels nuclis
de Can Claramunt, Can Mus-

L

a Policia Local ha implantat un nou sistema
de gestió que es va començar a utilitzar en proves
al mes de novembre i està
operatiu des de mitjans del
mes de desembre. Es tracta
d’un programa informàtic
de gestió policial anomenat
DRAG-Dispositiu de Recursos per Agents que permet
treballar als membres del
cos de seguretat d’una manera més àgil i eficient.
El nou software s’estructura en diferents àrees temàtiques: ajuda a garantir el
compliment de les ordenan-

sarro, Can Canals/El Portell,
Can Mas, El Bedorc, Can
Bonastre i Can Martí també
s’han mostrat molt contents
per haver fet arribar les acti-

vitats als barris, una iniciativa
que ha evitat desplaçaments i
ha permès que els nens i nenes puguin crear vincles amb
altres famílies del barri.

ces municipals i ofereix suport a l’ajuntament i altres
organismes públics; pot enregistrar totes les actuacions
de la policia local; ofereix la
possibilitat de gestionar els
recursos materials, com les
armes i el vestuari, i els recursos humans; ofereix eines
de gestió geogràfica per al
territori; permet realitzar un
registre de persones, vehicles i entitats; i engloba tot
allò referent a temes relacionats amb el trànsit o amb la
tasca de la policia judicial.
La millora de la gestió policial repercuteix directament
en el servei que s’ofereix a la
ciutadania.
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Marc Castells i Anna Pallerols (PDeCAT) reclamen
infraestructures per a l’Anoia Sud
PIERA / LA VEU

L

a comarca de l’Anoia estarà representada
a les llistes del Parlament del Pdecat, per l’Alcalde
d’Igualada Marc Castells, fent
tiquet electoral al capdavant
amb Àngels Chacón. També
els acompanyen a la llista, en
Rafael Galvan, cap de llista al
Bruc i la segona tinenta d’Alcalde de Piera, Anna Pallerols. Els tres candidats, faran
valer els seus valors territorials, representant la comarca
de l’Anoia i la Vegueria del
Penedès.
En una compareixença duta
a terme a Piera, Castells ha
posat l’accent en la força municipalista que té el PDeCAT,
que compta amb 200 alcaldes
i això, permet que la candidatura pel 14F sigui una garantia per als municipis. En

aquest sentit, Marc Castells,
com a número 3 a la llista
d’Àngels Chacón al Parlament pel 14F, ha reclamat per
a l’Anoia Sud, “una aposta per
part de la Generalitat en seguretat ciutadana, demanant
la implantació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a

Piera”. L’evolució de població
que ha patit aquest zona ens
els últims anys i la dispersió
geogràfica, deguda al nombre
d’urbanitzacions que conformen els termes municipals
de la zona, requereix d’aquest
cos de policia per poder donar a la població el nivell de

seguretat i convivència que
necessita per l’alt quilometratge de carrers i vies públiques.
La candidata Pallerols, s’ha
presentat a la premsa posant
en valor “l’oportunitat que
serà per a la comarca tenir
una presència tan important
a les llistes del Parlament” .
Anna Pallerols, va començar
en política l’any 2011, donant
suport a les llistes municipals
de Piera. Des d’aleshores ha
estat vinculada a la política
municipal. L’any 2019, com a
número dos de la candidatura
de Josep Llopart, va entrar al
govern com a regidora i segona tinenta d’alcalde.
També els ha acompanyat a la
roda de premsa, el nou alcalde de Piera, en Josep Llopart,
qui ha deixat clar que “des
de Piera seguirem treballant
perquè el projecte de la va-

riant de Piera de la B224 que
ha d’unir Vallbona amb Martorell sigui una realitat” . Un
projecte fortament demanat i
reclamat, que ha de permetre
evitar que el flux de trànsit
passi pel nucli de Piera, vorejant la població, al mateix
temps que milloraria la seguretat d’aquesta via, anul·lant
el pas de vehicles per un punt
d’alta sinistralitat.
Per tancar la roda de premsa, Castells ha deixat clar que
“des de l’Anoia, treballarem
al costat de la candidata a la
presidència de la Generalitat,
Àngels Chacón, perquè PDeCAT sigui representat amb
força al Parlament i tornar a
tenir un país fort, amb idees
clares i sense perdre mai les
conviccions de fer un país
independent. Un país amb
oportunitats de futur i el benestar social que es mereix”.

Amb la incorporació de Carme,
Iguana compta amb gairebé
47.000 llars i empreses de més

d’una trentena de nuclis en cobertura de la seva pròpia xarxa
de fibra òptica. Des del 2014
Iguana ha desplegat 500 quilòmetres de xarxa pròpia de fibra
òptica: 90 de xarxa troncal que
permet fer arribar connexió a
Internet d’alta qualitat als diferents municipis des de les capçaleres que l’operador té repartides arreu de la comarca, i més
de 370 quilòmetres de xarxa de
distribució que permeten fer arribar la connexió a llars, comerços i empreses del territori.
Iguana també està treballant en
el desplegament de la seva fibra
òptica a Copons, Rubió, Veciana, Orpí, Piera, La Llacuna i a
Montserrat Parc i Sant Pau de la
Guàrdia a El Bruc.

Carme ja té fibra òptica d’Iguana
CARME / LA VEU

I

guana ha enllestit el desplegament de la seva pròpia
xarxa de fibra òptica a Carme i Les Esplugues de Carme
on ofereix connexió a Internet
d’alta qualitat amb un servei de
proximitat.
A Carme, com a la resta de municipis on l’operador amb seu a
l’Anoia hi té desplegada la seva
pròpia xarxa de fibra òptica,
Iguana ofereix l’ample de banda
més elevat de la comarca amb
fins a 1 Gbps de descàrrega i 300
Mbps de pujada per a particulars a preus d’allò més competitius. És tracta doncs, d’un ample
de banda d’alta qualitat amb un
servei de proximitat, quelcom

necessari en els temps que corren. Sobre qualsevol connexió a
Internet s’hi pot afegir telefonia
fixa, línies de telefonia mòbil o
televisió, així com serveis específics per a empreses.
Els carmetans i carmetanes que
ho desitgin ja poden demanar
l’alta a través de la pàgina web
www.iguana.cat, per telèfon al
93 803 55 09 o per correu electrònic
contacte@iguana.cat.
També poden visitar la botiga
que Iguana té al carrer Santa
Caterina, 32 d’Igualada.
El desplegament de Carme està
finançat, en part, per fons FEDER de la Unió Europea destinats a fer arribar connexió d’alta
qualitat a zones blanques, és a
dir a indrets on hi ha greus dèfi-

cits de connectivitat a Internet.
Mig miler de quilòmetres de fibra òptica

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
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Unes Festes diferents però amb el
mateix esperit als Hostalets

Copons ret homenatge a
una veïna centenària
COPONS / LA VEU

E

HOSTALETS DE P. / LA VEU

A

caben les festes de Nadal i Reis als Hostalets
de Pierola després de
tres setmanes marcades per les
mesures sanitàries, les restriccions però, sobretot, per l’esforç,
la imaginació i les alternatives
per poder donar una resposta
als actes tradicionals. La valoració és molt positiva i aquest n’és
el resum.
El primer cap de setmana de
Nadal va ser el del cap de setmana previ, del 18 al 20 de desembre, va estar protagonitzat
pels actes de suport a la Marató
de TV3 dedicada a combatre la
Covid-19. Cal destacar el «Cluedo» de la Marató organitzat
per l’Esplai Pífies on els participants havien de cercar pistes
i descobrir l’arma, qui era l’assassí i a quin lloc dels Hostalets
s’havia perpetrat el crim. Onze
equips de 6 membres que van
aportar 86€.
Per altra banda, des de Junts
pels Hostalets es va organitzar
un dinar solidari que conjuntava també el suport als restauradors locals. En total es van
fer 123 menús i es van recaptar

331€ per a la Marató. Des del
patinatge, l’estol de cantaires i el
grup de ball van fer un festival
a la pista poliesportiva en dues
tandes i van recollir 408€. Des
del grup d’ERC dels Hostalets
la proposta de fideuà (portada
a casa) i bingo popular (virtual)
va recaptar 1.295€ per la Marató. Tots aquests donatius cal
sumar-los als recollits al cinema
(50% de les entrades) i els contes de Nadal, la qual cosa l’aportació a la Mararó de TV3 va ser
superior als 2.200€.
Els principals canvis i adaptacions van arribar la setmana
de Nadal amb la bústia reial
tal com havia anunciar el patge
Txelín, fixada a l’Ajuntament,
i el tió que no va poder cagar
com és habitual amb els nens
i nenes dels Hostalets, la qual
cosa van resoldre els follets de
Pierola que es van encarregar
de fer arribar uns fanalets molt
xulos. La visita del patge Txelín
amb reserves, distància i mascareta va ser un dels actes més
emotius i el podeu reviure en
diferit.
Les festes han donat espai també a actes culturals amb l’audició del CEM Cal Maristany,

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
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cinema, teatre familiar amb la
veritable història dels tres porquets o les nadales i cançons
tradicionals dels països catalans
amb el grup Ballàveu. Abans
d’acabar l’any però, l’home i la
dona dels nassos van la seva
aparició de forma telemàtica.
Per cap d’any les celebracions
es van reduir a l’àmbit estrictament familiar i es va arribar
a la nit del 5 de gener, la més
esperada, que va acabar sent
més màgica per les dificultats
que representava l’arribada
de SSMM els Reis d’Orient en
temps de pandèmia. El format
estàtic i una bona distribució
de les famílies en trams horaris
van garantir una rebuda especial per grans i petits.
L’edició de les festes de Nadal i
Reis d’aquest any ha estat molt
diferent i cal apel·lar a l’esforç
extraordinari de molta gent,
especialment a la Comissió de
Nadal i Reis, a totes les persones que han format part de
l’organització i a les famílies
que han tingut una molt bona
resposta i la voluntat de participar en la mesura que s’ha
pogut. Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible.

l passat 29 de desembre, la veïna de Copons
Calamanda Prats Palomas va celebrar els cent
anys. L’alcalde, Àlex Prehn
i la regidora de Serveis a les
persones, Montserrat Soteras
van visitar-la i a felicitar-la
en nom del poble i del consistori, fent-li entrega d’una
placa commemorativa i d’un
ram de flors. L’acte es va dur
a terme a davant de casa seva,
on la Calamanda va rebre
als representants de l’Ajuntament des del balcó, per poder
mantenir les distàncies de se-

guretat.
Acompanyada del seu fill,
que va recollir els obsequis,
va mostrar-se molt contenta i
va agraïr la felicitació. En paraules de l’alcalde Alex Prehn,
“és un orgull per la gent de
Copons ser veïns de la Calamanda, una persona que als
cent anys encara es val per
ella mateixa i es mostra lúcida
i sociable”. Per altra banda, la
regidora Montserrat Soteras
ha volgut remarcar que la Calamanda Prats “és una persona molt estimada per tothom,
va néixer aquí i hi ha viscut
tota la vida, és un testimoni
de tot un segle a Copons”.

Obres de millora en vials
dels Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU

A

les acaballes del 2020
finalitzaven dues obres
d’asfalt
importants
com són el camí de les Alzines
que va de Can Rovira de l’Estela
als Boscos de Can Martí amb
un total de 770 metres amb
un cost de 48.339€ dels quals
17.890 han estat subvencionats
per la Diputació de Barcelona.
Es tracta d’una millora de vital
importància, no només per a
l’ús de vehicle privat del veïnat,
sinó també perquè amb aquesta

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Per més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

mesura millora l’accés del transport escolar per a l’alumnat dels
Boscos de Can Martí.
Per altra banda també han acabat els diversos trams del camí
de la urbanització de Can Térmens que comunica amb el polígon de Mas d’en Pi, amb l’autovia A2 i amb el poble veí del
Bruc i ha representat una actuació de gairebé 1 quilòmetre acumulat amb un cost de 18.603€.
Aquestes obres es van adjudicar
a Cofimap SL que va subcontractar-ne l’execució a Asfaltos
Barcino SL.
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Dakar molt complicat per als copilots anoiencs Haro i Monleón
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D

esprés dels problemes que van tenir
a Àfrica i després
també per Sud-amèrica,
ASO els organitzadors del
Dakar sembla que han trobat
l’escenari adient a l’Orient
Mitjà, concretament a l’Aràbia Saudita.
Si l’any passat els participants
deien que era un recorregut
massa ràpid, enguany tots
són lloances pel recorregut
que s’han trobat fins ara. I no
cal dir que pels espectadors,
cada tarda/vespre són esperats i rebuts amb molta expectació els programes que
hi dedica el canal televisiu
català, així com l’estatal espanyol i d’arreu del món.
Pel que fa als tres copilots
anoiencs participants, Haro
Monleón i Salisi, doncs un
dia una de freda i una de
calenta. Depèn molt de si
surten en les etapes en llocs
capdavanters, aleshores la
navegació és fonamental,
així com si els respecten les
mecàniques del seus vehicles.
De fet dels tres, Àlex Haro
i Armand Monleón són els
que el seu objectiu és aconseguir la millor classificació
possible, en canvi Francesc
Salisi no és pas lluitar per la
classificació general doncs
la seva missió és la d’ajudar
a nivell mecànic, així com
portar recanvis per tos els
vehicles de FN Speed.
Les coses van començar molt
bé per Gerard Farrés, copilotat per l’anoienc Armand

L’odenenc Alex Haro és copilot de Giniel De Villiers.

Monleón amb CAN-AM
ja que al final de la segona
etapa, estaven situats en el
segon lloc de la categoria de
buggis, però a partir de la
tercera etapa van començar a
sorgir problemes principalment mecànics.
Aquestes eren les paraules de
Giniel de Villiers i Àlex Haro
a l’inici de la prova: “Aràbia
Saudita va demostrar ser
un gran país amfitrió per al
Dakar el 2020, i de seguida
va quedar clar que guanyar
aquí no seria fàcil. Ens hem
esforçat molt per preparar el
nostre cotxe per a la pròxima carrera, tenint en compte
les lliçons que vam aprendre
aquí l’última vegada. Estic convençut que tenim un
gran vehicle, i farem el possible per aconseguir un bon

resultat per TOYOTA Gazoo
Racing “.
Pel que fa a Gerard Farrés i
Armand Monleón al final de
l’etapa del dimecres comentaven: “El buggi se’ns parava,

ens entrava en manera fallo,
i no podíem passar de 80
km/h. És el mateix problema
que tenim des de fa dies, ha
de ser algun tema elèctric,
que provoca una fallada de

motor, un drama. El problema s’ha estès durant els
més de 300 quilòmetres cronometrats restants. Ha estat
molt complicat de gestionar
psicològicament i molt dur
d’acceptar, no podem tenir
més mala sort.
Estem molt desanimats perquè darrere hi ha l’esforç de
molta gent, també el nostre.
Tant de bo que per a demà
pugui estar resolt, però de
l’etapa d’avui poc es pot rescatar de positiu”.
A l’etapa d’ahir dijous, Giniel
de Villiers i Àlex Haro foren
els vencedors amb el Toyota
i ara es troben en la dotzena
posició de la classificació general.
Per la seva banda, Gerard
Farrés i Armand Monleón,
han continuat patint problemes mecànics i elèctrics, finalitzant en el 48è lloc amb
el buggi. Esperem que ja des
de l’etapa d’avui i en les que
queden fins al final del raid
la seva assistència puguin
solventar els problemes i
aconsegueixin acabar aquest
dur Dakar entre els deus primers classificats.
Avui divendres es disputa la
darrera etapa entre Al Qaisumah i Ha’il de 618 km dels
que 448 són cronometrats.
Demà dissabte hi haurà la
jornada de descans i partir
del diumenge començaran
les darreres i definitives sis
etapes amb l’arribada el proper divendres a Jeddah, la
mateixa ciutat que fou punt
de sortida.

L’igualadí Armand Monleón és copilot de Gerard Farrès.

82a Copa Nadal del Natació Igualada
NATACIÓ / LA VEU

E

l dia 26 de desembre,
el CNI va celebrar amb
la participació de 53
nadadors, la 82a edició Copa
Nadal, a les piscines del Molí
Nou d’Igualada. La prova
consisteix en nadar 25m en
una piscina exterior amb
l’aigua a 8º de temperatura
aquest any. Ha estat una edició atípica i reduïda, degut a
la situació de pandèmia que
estem vivint.
S’han hagut de seguir les

instruccions oportunes anticovid: sense públic, només
amb l’assistència dels participants a la proba, amb mascareta obligatòria excepte el
moment de la competició, i
guardant les distàncies de seguretat.
Només s’ha pogut premiar
al primer classificat masculí i a la primera classificada
femenina, amb el trofeu Joan
Casas.
Van assistir a l’acte, l’alcalde Marc Castells, la regidora d’Esports Patrícia Illa,

el regidor de Cultura Pere
Camps, i la regidora d’ERC
Iolanda Gandia.
Els participants, van rebre
com obsequi per la participació, una mascareta Munich.
El Club agraeix la presència i participació a l’acte,de
tots els membres de l’Ajuntament, així com a tots i totes els assistents que aquest
any han sigut menys que en
edicions anteriors degut a les
circumstàncies excepcionals.
El nostre agraïment també

a Joan Cases, que com cada
any fa la donació dels trofeus.
Guanyador Categoria Masculina:

• Marc Calzada (11,57)
Guanyadora Categoria Femenina:
• Carla Perianes (14’26)
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La comèdia de Pere Riera, “La dona del 600”, a l’Ateneu
L’obra compta amb un repartiment de luxe: Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas

passar és perdre a un fill, però
es dóna per fet que has d’encaixar millor que se’t mori el pare
o la mare i no sempre és així”.
Segons Riera, la idea per a escriure la peça va venir d’una
conversa amb el director de
producció, Josep Domènech,
qui li va proposar “fer una història que interpel·lés a tothom”,
i va considerar que el fet que
l’obra radiqués sobre aquest
automòbil podia “atreure a la
gent que va viure l’època del
600 i als joves que hagin sentit
parlar als seus avis d’aquest famós cotxe”.

TEATRE / LA VEU

E

l Teatre Municipal l’Ateneu presenta diumenge
10 de gener. a les 19 hores, la funció La dona del 600,
escrita i dirigida per Pere Riera
i interpretada per Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi
Banacolocha, Rosa Vila i Pep
Planas. És una comèdia àcida,
amb alguns tocs costumistes i
una ironia intel·ligent. La història que conta i els personatges
que presenta tenen molta més
profunditat del que sembla en
un primer moment. Com que
l’espectacle ha estat reprogramat a causa de la COVID19,
l’aforament és complet.
La dona del 600
En Tomàs és vidu, té més de
setanta anys i el metge l’obliga a estar-se del cafè, la llet, la
sal i els greixos. Viu sol i passa
les hores com qui compta estels a mitjanit. Un bon dia, la
seva filla Montse li fa un regal inesperat: la maqueta d’un
Seat 600. Ella, que és metgessa sense fronteres i passa més
temps lluny que no pas a prop,
ha pensat que el regal mantindria en Tomàs entretingut
reconstruint una còpia a escala del vehicle que van tenir
a casa durant tant de temps:
el “confit”, com ells n’hi deien.
És el nom amb què la Carme,
la seva dona, va batejar el 600
el dia que, fa un munt d’anys,
en Tomàs va dur a casa aquell
cotxe petit i bonic per convertir-lo en un membre més de la
família.
Una família que completa la
Pilar, l’altra filla d’en Tomàs i la
Carme. La Pilar viu a prop del
pare, però fa setmanes que no
li fa cap visita: estan de morros
després de tenir una forta discussió arran d’un tema compromès que involucra en Tomàs i la veïna del pis de baix.

D’altra banda, s’està separant
del seu marit i només pensa a
endreçar la seva vida i recuperar la confiança del seu fill.
I, mentre la Montse és a l’Àfrica treballant i la Pilar fa la seva
sense preocupar-se del pare,
en Tomàs s’ha pres seriosament la feina de construir la
maqueta del 600. Hi ha posat
tanta il·lusió que, amb esforç i
empenta, ha construït... un 600
a escala natural al menjador
de casa! Com que ha treballat
tota la vida a la Pegaso, ha tirat
d’ofici i ha comptat amb l’ajuda
d’antics companys de la fàbrica
i del simpàtic mecànic que té el
taller als baixos de l’edifici.
Com reaccionaran la Pilar i la
Montse, quan trobin el vehicle dins de casa? I què diria la
Carme, que fa tres anys que és
morta, si descobrís que en Tomàs ha reconstruït aquell bonic
“confit” que la va fer tan i tan
feliç? Amb una mica de sort,
i gràcies a la màgia del teatre,
potser serà la mateixa Carme
qui ens ho expliqui... Això i
algun altre secret que pot marcar un abans i un després en
aquesta família tan peculiar.

I és que els cotxes, ja se sap,
són com una petita casa. I el
600, a casa nostra, potser fins
i tot una mica més...
Homenatge al 600 i la família
Com diu Pere Riera: “De bon
començament, la idea era escriure una mena d’homenatge
a una de les icones més importants que ha acompanyat
la història de vida dels nostres pares i avis: el Seat 600.
Ha estat alguna cosa més que
una màquina que servia per
traslladar les persones d’un
punt a l’altre i per això em venia de gust dedicar-li temps,
nostàlgia i un relat. Però, com
sol passar sovint, quan les històries s’enceten i es van descabdellant, elles mateixes i els
personatges que les protagonitzen ens van dient als autors
què volen explicar. I aquesta
peça ha acabat sent una reflexió sobre el dol, la pèrdua
i la capacitat (o incapacitat)
que podem tenir uns i altres
d’entomar la mort d’un ésser
estimat. Més concretament, la
mort de la mare”.
Riera ha apuntat que li agrada

molt “agafar un tema marc i,
des d’aquí, tractar un altre més
de fons”. En aquest cas, el tema
marc és el Seat 600 i la qüestió de fons gira entorn de la
nostàlgia que provoca perdre,
d’una banda, a la teva dona i,
per l’altre, a la teva mare. “S’assumeix -ha agregat Riera- que,
com a pare, el pitjor que et pot

Aforament
L’espectacle ‘La dona del 600’
ha estat reprogramat diverses
vegades. Les condicions d’aforament marcades per la crisi de
la covid-19 no permeten posar
més entrades a la venda.
Les persones amb entrada que
per alguna causa tinguin problemes per al desplaçament
fins a Igualada poden enviar
un missatge abans de la funció
a: entrades@teatremunicipalateneu.cat.

Dilluns, torna l’AUGA
CULTURA / LA VEU

“

Cooperació a Etiòpia en
temps de covid19”, amb
Gerard Poch
La xerrada tindrà com objectiu reflexionar sobre els desafiaments que la covid19 suposa en un país com a Etiòpia
i com afecta la cooperació al
desenvolupament. A partir de
un aproximació a la situació
de desenvolupament al país
, es tractarà sobre quins han
sigut els impactes del covid19
al país, quines mesures han
adoptat el govern i població
per fer-li front i, com ha afectat a la implementació dels

projectes de cooperació que la
Fundación Promoción Social
amb finançament de diferents
donants espanyols implementa al país per fer lluitar contra la inseguretat alimentària
i pobresa de milers de Etíops
que habiten a les zones rural.
Gerard Poch és el representant país de la Fundación
Promoción Social a Etiòpia.
Actualment FPS implementa
un conveni i dos projectes de
desenvolupament a diferents
parts del país finançats per la
Agencia Española de Cooperació internacional, la Generalitat Valenciana y La fundació Nando and Elsi Peretti

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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“Raspall” de Teatre Nu, aquest diumenge 10 de gener
a l’Aurora en el marc del Cicle Km.0.
El Cicle KM.0 vol
donar més visibilitat
i apropar les companyies professionals
de teatre familiar de
l’Anoia al públic

TEATRE / LA VEU

A

quest diumenge 10
de gener el Teatre de
l’Aurora acollirà dues
funcions de l’espectacle Raspall dels anoiencs Teatre Nu.
Aquest és el segon espectacle
del Cicle Km.0 impulsat pel
Teatre de l’Aurora que pretén donar més visibilitat a les
companyies professionals de
teatre familiar de la comarca
de l’Anoia.
Com es va sentir el nen Sala el
dia que els seus pares van donar el Turc, el seu gos estimat,
a la filla del jardiner? Què va
haver de fer per omplir el buit
que deixava la seva absència?
Ho expliquen dos actors que
troben en els objectes abandonats a les golfes els millors
companys per endinsar-nos
en un món de fantasia que
només els més petits entenen
del tot.
Raspall és un conte de Pere
Calders que ens parla de la
necessitat de jugar, d’imaginar i de creure en la fantasia.
El realisme màgic de l’autor
català s’expressa en aquest
relat per a infants que es va
recollir a Cròniques de la veritat oculta i que la companyia
tousenca va adaptar al teatre
i estrenar l’any 2012 al Festival Grec de Barcelona. La
creació recull el joc de l’autor,

Teatre Nu adapta un
conte de Pere Calders
que ens parla de la
necessitat de jugar,
imaginar i creure en
la fantasia
i el posa sobre l’escenari, per
oferir una proposta en què
la complicitat i la veritat dels
infants es contraposa amb la
fredor i la lògica dels adults.
Teatre Nu és un col·lectiu de
professionals de l’art escènic
que produeixen i fan girar les
seves pròpies creacions. En
vint anys de trajectòria, han

creat dinou muntatges amb
els quals han realitzat més de
dues mil funcions. Creuen en
el teatre com un art comunitari, en què la suma de talents
individuals fa créixer cada
nou projecte.
S’ha hagut de suspendre l’espectacle Sota Sola de Ka Teatre, programat inicialment
al Cicle KM.0. L’obra es reprogramarà a la Programació
Gener/Maig 2021.
Cicle Km.0: companyies
professionals anoienques de
teatre familiar
El Cicle Km.0, que celebra la
seva sisena edició, és un pro-

jecte impulsat pel Teatre de
l’Aurora amb la col·laboració
de les companyies professionals de teatre familiar de
l’Anoia, amb l’objectiu de donar més visibilitat i apropar
al públic els seus espectacles
i el seu treball creatiu. Amb
aquesta voluntat, el cicle Cicle Km.0, a part de mostrar
les creacions de les companyies professionals de teatre
familiar de la comarca, també les vol donar a conèixer
de portes endins, organitzant
diverses activitats paral·leles,
com tallers, visites guiades,
exposicions i altres activitats.
El Cicle Km.0. compta amb

la col·laboració de les companyies:
2princesesbarbudes (Sant Joan de Mediona);
Farrés brothers i cia (Igualada); Ka Teatre (Sant Martí
de Tous); La companyia del
príncep Totilau (Sant Martí
de Tous); PuntMoc (Piera);
Teatre Nu (Sant Martí de
Tous) i Tot Circ (Copons).
Vuit companyies professionals de l’Anoia, que es dediquen principalment als
espectacles familiars, amb
experiència, prestigi dins el
sector i amb espectacles de
qualitat.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de Raspall tindran lloc diumenge 10
de gener a les 12 h i a les 18
h. Les entrades 8 € i 6 € (amb
els descomptes habituals) es
poden adquirir per Internet i
a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font)
una hora abans de cada funció. Més informació a:
www.teatreaurora.cat.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS

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

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

al mail: concurs@veuanoia.cat

i participa!
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“Disseny contemporani a l’Anoia”,
el millor disseny actual s’exposa online
DISSENY / LA VEU

“

Disseny contemporani a
l’Anoia” és una exposició online reveladora del
talent creatiu de la comarca i
de la Catalunya central, que
vol mostrar la capacitat renovadora del disseny i la seva
influència en el teixit cultural
local i més enllà. Des de dijous 31 de desembre es pot
visitar a: https://expo.dissenyigualada.com
Es tracta d’una mostra dels
treballs de més de quaranta
estudis, alguns de veterans
i força consolidats, d’altres
de més joves i innovadors,
que abasta tots els camps del
disseny: gràfic, de producte,
d’interiors, digital, il·lustració i d’indumentària.
Entre d’altres, hi participen
Amorfa, Àrea, Aureli Sendra,
David Dàmaso, Dubovik, Estudi Ribaudí, Espai Gràfic,
Evvo Retail, Formigues.com,
FOXI, Gemma Tort, Instint,
Jaume Enrich, Judith Gràcia,
Lablanca, Laus Studio, Lluís
Soriano, Marta Viscarro, Mireia Sala, Nil Morist, NYTT,
Patrícia Picón, Quartada,
REFEM, Ricard Vila Studio,
Sara Ivorra, Sílvia Puig, Xavi
Mula, etc.
De les arts gràfiques a les
TICs
L’activitat manufacturera de
la zona ja fa temps que va desenvolupar, paral·lelament,
una important indústria de

les arts gràfiques i del packaging i, al seu entorn, serveis
de disseny gràfic i fotografia.
Aquesta indústria no sols va
servir a les empreses locals
sinó també a empreses d’àmbit internacional.
Malgrat que el teixit industrial de l’Anoia ha canviat,
la seva capacitat creativa no
s’ha perdut. No solament en
el disseny gràfic i publicitari
sinó també en el disseny de
producte, d’interiors i, últimament, s’ha vist esperonat
per la irrupció de les noves
tecnologies de la informació
i la comunicació (TICs). Tots
aquests vessants del disseny
han crescut en nombre i qualitat; una qualitat en què hi
ha jugat un paper important,
els últims anys, l’escola d’art i
disseny La Gaspar reconeguda, cada vegada més, per la
seva excel·lència.
Com a la resta de sectors

econòmics i socials, la pandèmia covid19 ha impactat
negativament sobre el sector
del disseny. És per això que
disseny=igualada impulsa,
en el marc d’IDEA 2020, una
exposició online amb treballs dels estudis associats
per donar a conèixer a la ciutat i projectar arreu del país,
la qualitat dels seus millors
dissenys i en totes les seves
facetes.
Disseny compromès socialment
El disseny mai s’ha desentès
de la responsabilitat social
vers l’usuari, per això, i solidàriament a aquesta situació de crisi, ha d’assumir
com a propis els Objectius
pel Desenvolupament Sostenible –ODS– proposats per
les Nacions Unides. Aprofitem aquesta exposició, i més
concretament el seu apartat
“Social”, per posar de manifest aquesta preocupació
mostrant també com ho han
fet les associades i associats
en els seus treballs.

Una exposició en procés
Gràcies al format online,
“Disseny contemporani a
l’Anoia” és una activitat dinàmica que, en els mesos
vinents, anirà creixent i ampliant-se. L’entitat promotora
preveu fer-ne una difusió tan
àmplia com sigui possible a

través dels mitjans de comunicació i, especialment, des
de les xarxes socials. L’activitat ha comptat amb el suport
institucional de l’Ajuntament
d’Igualada i del Departament
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, i el patrocini
de Grup Carles.

EXPOSICIONS
INSTAL.LACIÓ
PRIMAVERA DEL 20

de Raül M. Beteta
El confinament durant la primavera
ha provocat la sensació de haver perdut aquesta estació i n’atrapa l’essència 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 decidireu sobre la meva vida; seré jo qui ho
faci”. Amy Shumer.
Del 21 de novembre al 16 de gener
a Artèria.

RITMES.
JOSEP CAMPENY I
SANTAMARIA

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

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

IGUALADA COMERÇ.
40 ANYS AL TEU COSTAT
Activitats, Esdeveniments, campanyes, promocions, descomptes i iniciatives. Un treball intens i constant
per a la promoció i dinamització del
comerç local.
Fins al 10 de gener a la Sala Municipal d’exposicions

SUMI-E

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

Fins el 15 de gener al Punt de Lectors de la Biblioteca Central

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
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Xarxa Igualada ofereix un abonament a quinze euros
per a tota la temporada d’hivern
TEATRE / LA VEU

L

a Xarxa d’Igualada ha
programat tres espectacles durant els mesos
de gener a març: Klé d’Addaura teatre visual (17 de gener), Camí a l’escola de Campi Qui Pugui (21 de febrer)
i Remember Show de Teatre
Mòbil i Marcel Gros (21 de
març). Fins al 17 de gener es
poden comprar abonaments
per als tres espectacles a 5
€ cada un al web del Teatre
Municipal l’Ateneu https://

teatremunicipalateneu.cat/
la-xarxa/. D’aquesta manera
tota la família pot assistir als
espectacles a preu de soci.
Klé
Addaura teatre Visual fa un
homenatge a Paul Klee, que
deia que: “un dibuix és una línia que surt a passejar”. Quina manera més meravellosa
d’entrar en el seu imaginari
i caminar amb ell. La dansa, la màgia, la manipulació
d’objectes, els pallassos, els
titelles, la llengua de signes

i el teatre negre ha permès
a la companyia explorar la
seva obra i descobrir el pintor Klee, el músic, el titellaire,
l’escultor, el filòsof i el mestre de la Bauhaus. Les músiques les ha compost en Vassil
Lambrinov, component de
Blaumut, que les toca en directe.
Camí a l’escola
L’extraordinària història de
tres germanes que s’enfronten diàriament a obstacles i
adversitats per arribar a l’es-

cola. Tres nenes que viuen en
un país qualsevol, en un lloc
llunyà i proper alhora, que no
parlen cap idioma concret i
els parlen tots a la vegada. Un
espectacle suggeridor, visual i
sense text que s’inspira en la
història real d’infants d’arreu
del món. Infants autònoms i
capaços, que comparteixen
les ganes d’aprendre i canviar
el seu món. L’espectacle de
Campi Qui Pugui, dirigit per
La Rous, s’inspira en el documental Sur le chemin de l’école, de Pascal Plisson.

Remember Show
Un espectacle on Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben
després de trenta anys i fan un
homenatge a l’ofici, al riure, a
l’humor i a l’amistat reinterpretant els seus llegendaris
números de clown. Després
de molt de temps viatjant en el
carro de la farsa i donant voltes pel món, arriben al teatre
i recuperen l’espai que els va
veure néixer i créixer com a
artistes. Comediants, farsants,
pallassos, bufons… Una mica
de tot… Remember show!

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.
Ens pots trobar també a:

Permeteu-me una fotografia on el segon de l’esquerra era
el meu pare, Antoni Planell Solé.
CAMP D’ESPORTS DE L’ATENEU, 1927.
PONS, PLANELL, ESTRADA (DONA), CORTES, GUAL,
GOMEZ, MASARI (ITALIÀ), MARTI I DOMINGO.
A PROPÒSIT D’UN DELS CAMPIONATS DE CICLISME DE CATALUNYA, CELEBRAT -SEGONS SEMBLAEN DIES DE LA FESTA MAJOR D’IGUALADA.
Dades d’Arxiu:
D’aquesta cursa i de la seva organització en formava part
el Club Ciclista d’Igualada, de qui és propietat la fotografia que està capturada al Camp d’Esports de l’Ateneu.
Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec de Carmel·la Planell, historiadora i responsable de Documentació de l’AFI.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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El jurat del Premi de composició de música per a cobla Masquefa
i Montgrins 2020 atorga dos premis
MÚSICA / LA VEU

G

erard López, Joan
Maria Riera, Esteve
Palet i Ramon Cardo
han estat els compositors de
les cinc obres finalistes del
Premi de composició de música per a cobla Masquefa i
Montgrins 2020. El veredicte
es va donar a conèixer dilluns
21 de desembre en un acte
telemàtic amb presència dels
compositors de les cinc obres
finalistes i representants del
jurat, de la Cobla Montgrins
i de l’Ajuntament de Masquefa. El premi ha estat impulsat

per la Regidoria de Cultura i
compta amb la col·laboració

de la Cobla Montgrins i l’organització de Masquefa sona bé.
El jurat del premi –format
per Josep Mª Serracant, Jesús Ventura i Lluís Vidal– es
va reunir telemàticament el
17 de novembre. El veredicte es va resoldre per unanimitat i s’ha valorat molt
positivament les vuit obres
presentades i la feina de tots
els autors. Les cinc obres finalistes seran estrenades per
la Cobla Montgrins, sota la
direcció de Jordi Molina, en
un concert programat pel 23
de maig de 2021, en el marc
del cicle Masquefa sona bé.

L’Ajuntament dota aquest
premi amb 3.000€. El jurat
es reserva el dret de premiar
una única obra, de distribuir
lliurement la dotació entre
les obres finalistes o d’atorgar accèssits amb el nombre
i dotació que acordi.
Obres finalistes i premis
atorgats
- “Suite Mediterrània”, original de Gerard López.
- “Fantasia per a cobla i timbales”, original de Gerard
López, primer premi dotat
amb 2.000€.
- “MM (dos mil vint)”, origi-

nal de Joan Maria Riera.
- “Nous Horitzons”, original
d’Esteve Palet.
- “El destí”, original de Ramon Cardo, segon premi
dotat amb 1.000 €.
L’Ajuntament de Masquefa,
la Cobla Montgrins i Masquefa sona bé agraeixen a
tots els compositors la seva
participació, feliciten els finalistes i guanyadors i mostren la seva satisfacció per
haver assolit l’objectiu de
promoure la composició i
la interpretació de la música per a cobla, en la quarta
edició d’aquest premi.

La campanya “Fas 6 anys. Tria un
llibre” assoleix les xifres més altes de
participació des de la seva creació
LLIBRES / LA VEU

L

es dades provisionals
de tancament de Fas 6
anys. Tria un llibre, que
es va endegar el 15 d’octubre i
es va tancar el 30 de novembre, són les més positives des
que es va desenvolupar per
primer cop, el 2016. Aquest
2020 hi han participat 37.481
infants de 6 anys —del total
de 76.064 censats—, xifra que
representa que un 49,3% dels
nens i nenes d’aquesta edat
han bescanviat el seu val. La
dada és la més alta des que es
va iniciar la campanya, l’any
2016, i supera en quatre punts
percentuals la xifra del 2019 –
quan van participar un 45,3%
dels 74.548 infants censats.
L’any 2020 també han crescut
el nombre de llibreries participants —de 383 el 2019 a
428 enguany, quasi 50 més—,
amb un fort increment en les
comarques gironines i tarragonines. En concret, 309 de
les llibreries participants en la
campanya estaven situades a
Barcelona; 49, a Girona; 39, a
Tarragona i 31, a Lleida. L’any
2019, a Barcelona hi van participar 288 llibreries; 38 a Girona, 29 a Lleida i 28 a Tarragona. És important destacar
que el nombre de llibreries
participants a Fas 6 anys. Tria
un llibre s’ha duplicat en relació a 2016, el primer any en
què es va dur a terme la campanya, quan van ser 200 les

llibreries que s’hi van adherir.
Per últim, també han crescut
el nombre títols venuts: de
6.491 el 2019 a 6.731 el 2020,
d’un total de 405 editorials.
També s’ha incrementat el
percentatge d’exemplars venuts en català. En concret,
un 72,2% dels llibres que han
triat els infants són en català, front al 27,4% en castellà
i el 0,4% en altres llengües.
L’any 2019, la campanya es
va tancar amb un 71% dels
exemplars venuts en català,
el 28,6% en castellà i el 0,2%
en altres llengües. De fet, els
quatre títols més venuts en la
campanya 2020 són tots en
català: M’agrada tenir 6 anys
i fer un món millor, de Vivim
del Cuento (Editorial Baula);
Un sopar de por, de Meritxell
Martí i Xavier Salomó (Editorial Cruïlla); Ralet, ralet.
Contes per a primers lec-

tors, d’Estel Baldó, Rosa Gil
i Maria Soliva (Barcenova) i
El robot del bosc, de Jaume
Copons (Combel Editorial).
Més llibreries i amb més
afluència de públic
L’eficàcia de la campanya
també es pot mesurar pel
nombre de llibreries participants, que ha augmentat any
rere any des del 2016, quan
es va dur a terme per primera vegada. Si aleshores van
participar-hi 200 llibreries,
enguany la xifra s’ha situat
en 428.
En consonància amb aquestes xifres creixents, una enquesta realitzada als titulars
de les llibreries participants
posa de manifest la seva satisfacció amb la campanya,
que ha suposat un augment
de l’afluència de públic i de
compres creuades.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La dona il·legal”, o la crua realitat del drama
de la immigració

N

o desconeixent gens la dura realitat sobre
les condicions infrahumanes en què viuen
els immigrants; el visionat de “La dona
il·legal” m’ha trasbalsat força el meu estat d’ànim
endemés de reforçar -com en altres ocasions- un
inequívoc però estrany càrrec de consciència al qual
s’hi suma tot un sentiment d’impotència. Després,
de la mateixa manera que l’activista de la pel·lícula,
només se’t passa pel cap la urgència de participar i
implicar-te públicament en les pertinents denúncies
socials contra la total inacció dels organismes internacionals davant del drama de la immigració; una
tragèdia viva que sembla esborrar-se en la memòria
del dia a dia malgrat les diferents cobertures informatives, abandonant-te en l’il·lús pensament que les
solucions només estan en mans dels Estats (?).
“La dona il·legal”, dirigida pel cineasta segarrenc Ramon Térmens Bassa, i distribuïda per Segarra Films,
va ser estrenada als cinemes espanyols el passat 11
de desembre, essent objecte de merescuts reconeixements tan a fora com a Casa Nostra; i, és el proper
12 de gener que serà projectada a l’Ateneu Cinema.
A grans trets, es tracta d’un drama d’un marcat segell humà i social presentat a través d’un relat d’una
més que vibrant consonància emotiva; una commovedora narració que, abans de res, acusa i -el que és
més- denuncia el calamitós context de supervivència
amb què estan destinats a viure un ingent nombre
d’immigrants, retinguts als Centres d’Internament
d’Estrangers.
Si em remeto a la trama argumental, la pel·lícula et
situa davant d’un assumpte legal en què, Fernando
Vila, advocat de casos d’immigració, actua en la
defensa de la jove, Zita Krasniqi, originària de Kosovo, qui té segrestada la seva llibertat només per
ser una immigrant “il·legal” i per la qual condició

es veu amenaçada de ser deportada. De sobte, tan
aviat com aquesta jove és trobada morta al Centre
d’Internament d’Estrangers i els dirigents de centre
al·ludeixen, a les causes de la mort, a un suïcidi; l’advocat s’emprèn en una lluita esquinçada per a aclarir
allò que –ell- sap que ha estat un crim, entrant ràpidament en contacte amb l’única amiga de la víctima, Juliet Okoro, una altra jove immigrant -d’origen nigerià- captada per les màfies de la prostitució.
Seguidament, i a mesura que l’advocat es proposa
d’indagar tots els esdeveniments que han portat a
aquesta mort, se li fa més aspre d’accedir a la veritat, especialment en la seva confrontació amb un
dels alts mandataris del cos policial, el cap de policia
Oriol Cadenes. Definitivament, els més alts nivells
de corrupció, els maltractaments i els casos d’abusos
sexuals, a més d’uns dictàmens d’unes falses defuncions atribuïbles a hipotètics suïcidis, no fan més que
evidenciar el vergonyós estat de corrupció que s’ha
anat apoderant del règim de Deportacions d’Immigrants, a Espanya.
Térmens esbossa un impenetrable desastre policial
des de tres perspectives. D’una banda s’abasta des
de la ficció fílmica el greu problema de la immigració a l’Estat espanyol i es descobreix com des dels
rangs del poder són molts els que es beneficien del
deplorable destí d’aquests anomenats “il·legals”. En
una altra línia, es planteja com actuen les xarxes de
prostitució al país; i en el seu conjunt, aquestes dues
qüestions estan enquadrades i estretament lligades
al controvertit, erràtic i paorós funcionament dels
Centres d’Internament d’Estrangers a Espanya, els
CIEs.
Una atenta anàlisi de la pel·lícula et condueix, i aquest
és l’honest propòsit del seu director, a un desplegable
d’interrogants sense resposta: Per què ha de roman-

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

dre empresonat algú per ser immigrant sense papers
?, Què passa a l’interior dels CIEs?, Qui se n’aprofita
d’aquest estat de “il·legalitat” abusant de la seva condició d’autoritat i violant els drets humans de tantes
vides truncades? Tot això, de retruc, et fa qüestionar-te fins a quin punt s’ha retrocedit en aquells valors humanitaris i solidaris capaços de privar d’un
esperançador futur per a aquells éssers humans
empesos a cercar una vida digna. I, més enllà d’indignar-te amb la tergiversació del concepte “il·legal”
atribuït al fet d’estar indocumentat; resolutivament,
en mig d’una col·lisió entre raó i sentiment, conclous
que: avançar en la confiança en la Humanitat només
està a les nostres mans.
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Divertida animació prehistòrica
Estrena • Los Croods. Una nueva era

REDACCIÓ/

O

bligats a marxar a la recerca d’un nou lloc on viure, la
primera família prehistòrica
s’aventura a explorar el món amb l’objectiu de localitzar un lloc més segur
al qual anomenar llar. Però quan troben un idíl·lic paradís emmurallat que
compleix amb totes les seves necessitats, es troben que aquest lloc amaga
una sorpresa: hi ha una altra família
que ja viu allí, els Masmejor. I és que
els Masmejor, amb la seva elaborada
casa en un arbre, les seves sorprenents
invencions i els seus enormes horts,
van un parell de passes per davant dels
Croods en l’escala evolutiva. I quan els
reben com els seus primers convidats,
no triguen a sorgir tensions entre els
nostres estimats cavernícoles i els seus
nous i moderns semblants. Quan tot

sembla perdut, una nova amenaça embarca a les dues famílies en una aventura èpica més enllà de la seguretat de
la muralla, que els obligarà a aparcar
les seves diferències, conjuminar forces i lluitar per un futur junts.
La pel·lícula repeteix el que té de bo
l’original: velocitat de vertigen en els
acudits i l’acció; notable gràcia en els
personatges secundaris i una divertida
volta de rosca a les maneres d’educació
dels nostres fills.
El seu caràcter de comèdia, d’animació infantil no minva l’enorme
càrrega filosòfica que implica lligar
dos conceptes insolubles com són la
seguretat i el futur, i com els Croods
els sospesen i ens suggereixen que fa
uns milers d’anys l’ésser humà compartia el mateix dilema que ara: aferrar-se a allò segur o arriscar-se vers
un projecte o somni.

Optimisme i amistat
Estrena a Tous • Volver a empezar

Estranys al paradís

El racó del Cineclub • Nieva en Benidorm
RICARD FUSTÉ/

E

REDACCIÓ/

S

andra (Clare Dunne) és una jove
mare soltera que un dia decideix
abandonar el seu abusiu exmarit i lluitar contra el corrupte sistema
immobiliari. La seva idea consisteix a
construir la seva pròpia casa, una llar
càlid, segur i feliç on creixin les seves
dues filles petites. Per a això comptarà
amb un seguit d’amics disposats a donar-li suport i ajudar-la. En el procés,
a més, no només reconstrueix la seva

vida, sinó que també es descobreix a
ella mateixa.
Ens trobem davant el retrat íntim
d’una lluitadora (brillant Clare Dunne, també coautora del guió) que es
redescobreix a si mateixa després
d’una existència marcada per la por, i
que inicia un fosc però alhora amable
viatge cap a l’emancipació. La pel·lícula deixa ben clar que encara és possible creure en la bondat i la decència
del proïsme, que sempre hi ha lloc per
a l’esperança.

l dijous 14 de gener, el Cineclub presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció espanyola del
2020 Nieva en Benidorm, dirigida
per Isabel Coixet, a les vuit de vespre, en versió original amb subtítols.
Isabel Coixet és, probablement, la
nostra directora més internacional,
si tenim en compte que ha rodat en
anglès i amb actors nord-americans
o britànics una bona part de les seves
pel·lícules, des de la seva revelació a
Cosas que nunca te dije.
També les seves trames ens han portat per tot el món, de Tòquio a Nova
York, passant per Anglaterra, pel
Pol Nord o per una plataforma petroliera en alta mar (indrets exòtics
que inclouen una visita al cementiri
d’Igualada a Ayer no termina nunca).
A Nieva en Benidorm, el trajecte vital
del seu protagonista Peter Riordan
(el britànic Timothy Spall) ens porta
de Manchester a un escenari geogràficament més proper però no menys
exòtic. Jubilat anticipadament, se’n
va a Benidorm per reunir-se amb el
seu germà; quan arriba, es troba que
ha desaparegut. Peter és un home

solitari i metòdic, obsessionat per
la meteorologia; no està gaire preparat per als ambients nocturns de
la meca del turisme de masses (i de
la tercera edat), ni per a una relació
amb l’estrella d’un club de burlesque.
Coixet aconsegueix retratar l’extravagància sense perdre el rumb gràcies a una posada en escena brillant
i a les interpretacions de l’elenc: Spall
per descomptat, però també la menys
coneguda Sarita Choudhury, acompanyats pels més nostrats Carmen Machi, Pedro Casablanc o Ana Torrent.
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LA ULTIMA GRAN ESTAFA
EEUU. Comèdia. De George Gallo. Amb Robert De Niro,
Zach Braff, Morgan Freeman
Max Barber (Robert De Niro) és un productor de cinema de
Hollywood de pel·lícules de sèrie B que, després del fracàs
de la seva última cinta, té un deute pendent amb el cap de
la màfia local (Morgan Freeman). Així, decideix emprendre
un nou projecte produint una pel·lícula amb escenes d’acció
d’alt risc, amb l’objectiu de provocar la mort de l’actor principal per a cobrar l’assegurança..
VOLVER A EMPEZAR
Irlanda. Drama. De Phyllida Lloyd. Amb Clare Dunne,
Harriet Walter, Conleth Hill, Cathy Belton, Ericka Roe
Sandra (Clare Dunne) és una jove mare soltera que un dia
decideix abandonar el seu abusiu exmarit i lluitar contra
el corrupte sistema immobiliari. La seva idea consisteix a
construir la seva pròpia casa, una llar càlid, segur i feliç on
creixin les seves dues filles petites. Per a això comptarà amb
un seguit d’amics disposats a donar-li suport i ajudar-la. En
el procés, a més, no només reconstrueix la seva vida, sinó
que també es descobreix a ella mateixa.
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 encara que despistada mare Ugga, a més del friki Thunk i la
bebè Sandi, tornen a la pantalla gran en una nova aventura
troglodítica, recordant-nos la importància de la família... I
el poc que hem evolucionat.
WONDER WOMAN 1984
EEUU. Acció De Patty Jenkins. Amb Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig
Són els anys 80. Un futur molt diferent al que havia conegut, i
en el qual Diana Prince troba a faltar a companys del passat. En
aquest nou capítol, la princesa de Themyscira entaularà amistat amb Barbara Ann Minerva una arqueòloga que treballa per
a Max Lord, megalòman obstinat a recopilar artefactes antics
amb la creença que aquests li faran tan poderosos com un Déu..
UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL
Gran Bretanya. Comèdia romàntica. De Eliza Schroeder.
Amb Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn
Decidida a complir el gran i últim somni de la seva mare
d’obrir una fleca amb encant en el barri londinenc de Notting Hill, Clarissa (Shannon Tarbet), una jove de 19 anys,
busca ajuda en Isabella (Shelley Conn), la millor amiga de
la seva mare i en la seva estranya i excèntrica àvia, Mimi
(Celia Imrie)..
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 habitació 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

HASTA EL CIELO
Espanya. Thriller. De Daniel Calparsoro Amb Miguel
Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar, Asia Ortega
El dia que Ángel va parlar amb Estrella en aquella discoteca,
la seva vida va canviar per sempre. Després d’una baralla
amb Poli, el possessiu nuvi de la noia, aquest l’anima a unirse a una banda d’atracadors que té en escac a tota la policia
de Madrid. Àngel comença a escalar ràpidament en una piràmide d’atracaments, diner negre, negocis tèrbols

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv: 16:45/19:15
Ds: 16:45/19:15
Dg: 16:45/19:15
Dc: 18:30
NIEVA EN BENIDORM
Cineclub
Dj: 20:00

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

UNA PASTELERIA
EN NOTTING HILL
Dg: 17:30
VOLVER A EMPEZAR
Ds: 17:30
Dg: 19:10

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv a Dg: 16:00/18:00/20:00
Dll Dc i Dj: 18:00/20:00
Dt: 18:00
1/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
(VOSE)
Dt: 20:00
2/WONDER WOMAN 1984
Dv a Dj: 18:30
2/ALADDIN
Dv: 16:00
2/TOY STORY 4
Ds: 16:00
2/LOS INCREIBLES 2
Dg: 16:00
4/WONDER WOMAN 1984
Dv a Dg: 16:10/19:10
Dll Dc i Dj: 19:10
4/EN GUERRA CON MI ABUELO
Dll Dc i Dj: 17:05
4/EN GUERRA CON MI ABUELO
(VOSE)
Dt: 17:05
4/WONDER WOMAN 1984 (VOSE)
Dt: 19:10
5/ LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv a Dg Dc i Dj: 17:00
Dll i Dt: 19:00
5/ LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
(CAT)
Dll i Dt: 17:00
5/ LA ULTIMA GRAN ESTAFA
Dv a Dg Dc i Dj: 19:00
5/ LA ULTIMA GRAN ESTAFA
(VOSE)
Dt: 19:00
6/ HASTA EL CIELO
Dv a Dg: 16:45/19:30
Dll a Dj: 17:10/19:40
7/EL PEQUEÑO VAMPIRO
Dv a Dg: 16:15/18:05
Dll a Dj: 17:25/19:20
7/EN GUERRA CON MI ABUELO
Dv a Dg: 19:50
8/SALVAJE
Dv a Dg: 15:55/17:55/19:55
Dll Dc i Dj: 17:45/19:45
Dt: 17:45
8/SALVAJE (VOSE)
Dt: 19:45

SENSE SESSIONS
DE CINEMA
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1999 l’Anoia al s.XX

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

S’inaugura la Biblioteca Central d’Igualada i la nova
C-15 apropa més l’Anoia i l’Alt Penedès
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l mes de maig de
1999, es va inaugurar
la Biblioteca Central
d’Igualada, a l’edifici de Cal
Font. Avui és un dels llocs més
emblemàtics de la ciutat, fàcil·
ment distingible gràcies a la
seva antiga xemeneia, doncs el
centre de lectura es va instal·
lar a l’edifici de l’antiga fàbrica
tèxtil de Cal Font.
La biblioteca disposa dels fons
que fins llavors havien contri·
buït al servei de la lectura de la
ciutat: la Biblioteca de la Fun·
dació “la Caixa” (1927), amb
una important col·lecció local
i hemeroteca; la Biblioteca de
la Cooperativa (1930), amb
un fons interessant de tema
social, la Sala de Lectura Sant
Jordi (1978), especialitzada en
llibres infantils i juvenils i una
part important del fons tècnic
i especialitzat de la Biblioteca
Joan Serra i Constansó.
Del complex de l’antiga fàbri·
ca, que havia arribat a ocupar
una superfície aproximada de
dues hectàrees, només se’n
mantingueren la xemeneia,
construïda per l’enginyer F.
Vives Pons l’any 1920, i la nau
que acollia els telers Vincenzi.
El 1990 es va iniciar la trans·
formació urbanística de la
zona. Els treballs del Pla Es·
pecial d’Ordenament de Cal
Font contemplaven l’enderro·

cament de fins a cinc illes de
cases i la creació, a l’exterior
de la fàbrica, d’un espai pú·
blic allargassat, l’actual plaça
de Cal Font, delimitada en un
dels extrems per la nau i la xe·
meneia, convertida en la fita
visual que presideix la plaça.
El projecte per transformar
l’única nau supervivent en
una biblioteca, promogut per
l’Ajuntament d’Igualada, fou
elaborat pels arquitectes Pau
Carbó, Josep Xavier García i
Carles Crespo.
Les necessitats del programa
obligaren a incrementar la su·
perfície de l’edifici, de 1.140
m2 a 2.346 m2, amb una doble
operació, creant un altell a la
planta baixa i apujant el nivell
de la coberta per habilitar una
nova planta al sotacoberta.
En aquest cas, l’espai de faça·
na entre la coberta i l’edifica·
ció original se solucionà amb
un parament de vidre a tot el
perímetre. L’estructura de fus·
ta de les encavallades, afegida
a l’entrada de llum perime·
tral, confereix al conjunt de la
planta un aspecte singular.
L’Anoia, més a prop del mar
El 18 de març de 1999, el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, inaugurava un
nou tram de la carretera C-15,
entre Capellades i Sant Pere
Riudebitlles. De tots els trams
de l’Eix Diagonal, era el que,

fins aquell moment, reduïa
més el temps de trajecte en·
tre l’Anoia i l’Alt Penedès, i
amb el mar.

Publicitat de 1999 publicada a La Veu de l’Anoia.

El tram obert el 1999, de 9,5
quilòmetres, connecta Cape·
llades amb Sant Pere de Riude·
bitlles i permet que un recor·
regut que fins llavors es feia en
uns 35 minuts per la C-244 es
pogués fer en tan sols 10 mi·
nuts per la nova C-15. El tram
de la carretera va tenir un cost
de gairebé 5.000 milions de les
antigues pessetes. Aquest alt
pressupost es devia al fet que
discorre per uns terrenys molt
abruptes que segueixen la vall
del riu Anoia i creuen la serra·
lada prelitoral fins a retrobar el
traçat de la C-244 a Sant Pere,
ja en la depressió del Penedès.
El resultat és una via que en
tan sols 10 quilòmetres té 10
viaductes, un pont de grans
dimensions sobre l’Anoia i tres
Amb el capítol d’avui finalitza aquesta sèrie històrica sobre alguns dels fets més destacats del segle XX a Igualada
i l’Anoia, any rere any.

túnels d’entre 200 i 400 me·
tres de llarg.
Diverses associacions ecolo·
gistes es van oposar inicial·
ment a aquest traçat perquè
travessa un paratge natural
on viuen diverses espècies
animals, algunes d’elles en
perill d’extinció, especial·
ment aus rapinyaires. Per
exemple, algunes de les po·
ques parelles d’àligues per·
digueres de país. Això va
obligar a la Generalitat a in·
troduir més mesures correc·
tores i construir viaductes i
túnels.
La carretera C-15, entre Vi·
lanova i la Geltrú, Vilafran·
ca del Penedès i Igualada,
més el tram de la C-37, entre
Igualada i Manresa, es co·
neix com a eix Diagonal.
Amb 67 quilòmetres de lon·
gitud té la funció d’unir la
costa del Garraf amb la Ca·
talunya interior, alhora que
vertebrar les anteriors ciutats
entre elles i afavorir les rela·
cions econòmiques.
En aquests moments, és en
marxa un procés per construir
una autopista en el tram Igua·
lada-Capellades, i una carrete·
ra 2+1 d’aquí fins a Vilafranca.
Han estat, amb aquesta, 52
setmanes consecutives que
esperem us hagin agradat.
Moltes gràcies pel seguiment!
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Take away
Menú de dilluns a divendres
Dissabtes i diumenges
Plats combinats i tapes

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

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

@restaurantVinnari

HORARI:
De dimarts a diumenges

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

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet
www.kubbdeliris.cat
Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

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

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

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

Per publicitat a

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

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

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

GUIA DE RESTAURANTS

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

NOU HORARI
Obert de dimarts a
diumenge
de 13:00 a 15:30
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Ens ha deixat la Ramona de Ca la Pastora

D

imecres tarda, diada
de Reis, la Ramona
Vila Mensa, la Ramona de Ca la Pastora, ens ha
deixat per sempre més.
Ha lluitat durant mesos, però
hi ha malalties que són implacables. I també són injustes, sobretot quan se’t emporten amb 61 anys.
Malgrat tot, ha lluitat fins el
darrer moment, i ho ha fet
com feia totes les coses, amb
optimisme, amb energia, sense defallir mai i sempre rient.
La Ramona era tossuda, molt
tossuda, i el que volia ho lluitava i ho aconseguia. Directa
en el tracte com poca gent he
conegut. Patriota, fidel al país
i fidel als seus amics. Mai fa-

llava, sempre hi era. Sempre
podies comptar amb ella. No
tenia mai un no.
A la Ramona les coses només
les hi havies de demanar una
vegada i sovint arribaves tard
perquè ella ja s’havia anticipat.
Treballadora incansable. El
seu lema era, “fes el que vulguis, fes molt o poc, però el
que facis fes-ho bé”, i tot el
que feia ho feia bé, fins al mínim detall.
L’aventura política municipal
a Òdena va fer que els nostres camins es creuessin el
2010, fins aquell moment jo
no sabia qui era. Llavors va
començar una llarga amistat
que amb els anys no havia fet

més que reforçar-se.
Del seu pas per la política a

Antonia Vila Subirats
Vídua de Josep M. Realp Alemany
Morí cristianament el 31 de desembre a l'edat de 91 anys.
Els teus fills Bartomeu (†), Cèlia (†), Carmina i Josep Gual, Rosa Maria i Jordi Vilà, i
Josep Mª. Nets Cèlia i Jose, Cristina i Toni, Oscar, Oleguer, Edgar i Cristina, Gisela i
Carles, Ariadna i Xavi, Isaac, Martina. Besnets, Angel, Mauri, Cèlia, Toni, Natàlia, Guifrè,
Júlia i Nel, i la resta de família i amics.
Et tindrem sempre present en el nostre record i estima.

Òdena en queden moltes coses. Amor per les tradicions
catalanes, el seu pas i treball
per moltes entitats, recuperació de molts elements del
patrimoni històric d’Òdena,
i segur que moltes coses més
que ara no recordo però que
m’explicava de quan va estar
en una primera etapa al govern municipal de finals dels
anys 90. Els 4 anys de Govern
municipal (2011-2015) van
ser genials i la seva feina segueix present en molts racons
d’Òdena.
Estimava Òdena, estimava
el bon menjar i adorava els
pastissos de Cal Targarona.
Agradable en la conversa.
Era heroïna del Grup musical Obeses que va portar per
primera vegada a una Festa

Major d’Òdena al pati de l’Escola i de qui es va enamorar
perdudament i dels quals no
es va perdre cap concert dels
darrers anys. Obeses va ser la
seva banda musical de capçalera dels darrers anys, matí,
tarda i nit.
Segur que ella ja els ho va
dir, però estava enormement
agraïda amb el tracte rebut
aquests darreres dies a l’Hospital d’Igualada. Cada vegada
que parlàvem per telèfon es
desprenia en elogis cap a tot
el personal sanitari.
Ramona de Ca la Pastora, et
trobarem molt a faltar.
Una forta abraçada on siguis,
també al teu germà Salvador i
a la mare Dolors.
Pep Solé Vilanova

SANTORAL
Gener

8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs.
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa; Andreu Corsini.
10: Agató; Pere Ursèol .
11: Higini; Salvi; Hortènsia, .
12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Cesarina.
13: Hilari; Gumersind; Verònica
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Malaquiesa; Macrina

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

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

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

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

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

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

DIVENDRES 8:

SECANELL

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes
de 9h
Òdena,
84a 14h

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

DISSABTE
Rbla.
Sant Isidre9:11
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

MISERACHS
Rambla Nova, 1

EDUARD DARBRA
Psicòleg

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

FARMÀCIES DE TORN

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

DIUMENGE 10:

BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 11:

CASAS V.
Soledat, 119
DIMARTS 12:

PILAR
A. Mestre Montaner, 26
DIMECRES13:

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

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

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

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

ROSA VALLÈS
• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - IGUALADA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Av. Pietat, 25
DIJOUS 14:

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Espai patrocinat per:

Gerent de Biventa Immobiliària.
Divendres, 8 de gener de 2021

“Ara ens trobem en un bon moment
per comprar un habitatge”
Soc el gerent de Biventa Immobiliària, he cursat estudis en ADE, disseny i el meu interès pel sector immobiliari
vaig iniciar, juntament amb la meva mare, el projecte de Biventa Immobiliària que avui dia és una empresa
familiar de nova creació. El 2017 es va obrir la primera oficina a Vilanova del Camí i, actualment també ens
trobem situats a Igualada. Biventa ofereix serveis immobiliaris tant a la comarca de l’Anoia com a la zona de la
Costa Daurada. Som especialistes en la intermediació en la compravenda i lloguer d’immobles de segona mà.

M

olts mitjans diuen que el sector immobiliari està en crisi i que els preus han de baixar. Quina és la seva opinió?

No crec que puguem parlar de crisi en el sector. Si més no la incertesa provocada per la crisi sanitària
de la covid ha fet frenar temporalment la tendència a l’alça
que vivíem fins l’aparició de la pandèmia. Podem dir que
s’ha vist més perjudicada l’obra nova que no pas el mercat de segona mà. La reducció de la demanda juntament
amb el manteniment o inclús augment de l’oferta ha fet que
els preus de venda baixin en alguns punts del territori com
podria ser Barcelona ciutat. No és el cas d’Igualada on els
preus d’aquests habitatges s’han vist incrementats lleugerament. Caldrà esperar però a veure com evoluciona la situació durant aquest any 2021 que ara comencem on s’espera
que es notin més els efectes provocats per la crisi sanitària.
De totes maneres, podem afirmar que es tracta d’una situació completament diferent a la viscuda l’any 2008 i que
s’espera una ràpida recuperació un cop sobrepassat el problema de la pandèmia.
Hi ha un mercat de segona mà. Hi ha també un mercat
de rehabilitació?
Sens dubte. De la mateixa manera que molta gent prefereix
comprar l’habitatge llest per entrar a viure, d’altres volen
comprar immobles que requereixin d’obres, reformes o actualitzacions d’alguns dels seus elements. D’aquesta manera
es pot aconseguir un immoble a un preu més competitiu
a canvi de fer-se càrrec d’aquestes rehabilitacions. El perfil
de comprador d’aquest mercat pot ser divers. D’una banda,
podem trobar un perfil inversor que vol comprar a un preu
més competitiu per a posteriorment tornar-lo a posar en
venda o en lloguer per a treure’n una rendibilitat.

D’altra banda, també trobem altres perfils no inversors que
el que volen és accedir a aquests habitatges a un millor preu
a canvi de fer-se càrrec de les actualitzacions, d’aquesta manera també el poden fer al seu gust i estalviar-se uns diners
pel camí i fer-ho al seu ritme.
La nova regulació dels lloguers ha significat un allunyament dels inversors en aquest mercat?
És cert que s’ha notat les conseqüències de la nova llei, que
és d’aplicació en les zones declarades d’habitatge tibant. A
la expectativa del que pugui passar amb aquesta nova llei,
molts inversors han optat per quedar a l’espera una temporada, invertir en altres poblacions on no és d’aplicació
aquesta llei, o bé invertir en un altre tipus de producte diferent. Des del sector creiem que aquesta llei no és la solució
al problema. Si més no tot al contrari. Pot fer que l’oferta es
vegi encara més reduïda degut a que molts propietaris queden a l’espera amb por d’arrendar degut a la limitació de la
rendibilitat per la llei i juntament amb altres motius com la
indefensió davant ocupacions il·legals, prohibició dels desnonaments, etc. Estem d’acord en què hi ha un problema
d’habitatge real per una part de la població que necessita
solucions, però pensem que calen un altre tipus d’accions,
amb aquesta llei s’està traslladant la responsabilitat de generació de parc públic d’habitatge al sector privat. És el sector
públic que ha de prendre mesures que incentivin la construcció d’aquest parc d’habitatge social i no penalitzar als
propietaris.
Hi ha plans per ajudar a l’accés a l’habitatge?
Sí que hi ha algunes ajudes tant a nivell comarcal com estatal com podrien ser ajuts per a la rehabilitació d’immobles,
habitatges de protecció oficial o ajuts al lloguer per facilitar

l’accés a l’habitatge però seguim defensant que aquestes no
són suficients i que s’estan prenent mesures incorrectes com
el que parlàvem sobre la nova llei dels lloguers.
Què demanaria a les administracions?
Demanaria a les administracions que escoltessin i fessin cas
als professionals i diversos col·lectius del sector immobiliari
per posar solució als problemes d’habitatge que trobem a
dia d’avui. Treballar conjuntament per posar remei d’una
vegada per totes a les necessitats d’habitatge reals que té
bona part de la població i deixar de donar passos en fals
amb accions com les prohibicions als propietaris en lloc de
fomentar la creació d’oferta d’habitatges.
Quin missatge donaria a la gent?
Voldria donar un missatge d’esperança i ànims a la població. Ara ens trobem en un bon moment per comprar un
habitatge. D’una banda, els tipus d’interès hipotecaris estan
molt baixos pel que pot ser una gran oportunitat per a la
gent que tingui uns recursos i certa estabilitat laboral (els
bancs són més estrictes en aquesta situació actual) per obtenir unes hipoteques amb unes bones condicions i comprar
un immoble. D’altra banda, es poden trobar immobles a
bons preus i tot i que la rendibilitat de la inversió immobiliària ha baixat al voltant d’un punt arrel de la covid, segueix
sent una inversió amb una rendibilitat positiva notable amb
el qual podem tenir beneficis, especialment a traves del lloguer. M’agrada veure les èpoques difícils com a èpoques
d’oportunitats.
		Pia Prat Jorba @PiaPrat

El diagnòstic dels problemes sol ser encertat, però malauradament la planificació per resoldre’ls gairebé sempre queda condiciona als
interessos i la corrupció. I és en l’execució, on la ineptitud, la falta de professionalitat i l’amiguisme, acaba per ensorrar la majoria de
les actuacions. Això és evident en les administracions públiques, on sovint els càrrecs els ocupen ineptes i no els més preparats. Però
també passa en moltes activitats privades on, empresaris, directius i encarregats es preocupen més en no perdre el comandament, que
en millorar els resultats. Per això estem en una societat mediocre, on els grans reptes difícilment s’aborden amb eficàcia, acostumats a
rossegar les sobres, moure’s pel clavegueram, amb poca llum i excés d’excrements. Pocs són els que veritablement treballen per millorar
la societat. Menys encara, els que tenen idees pròpies i rebutgen el culte servil a la personalitat del líder carismàtic, aquell que s’irroga
el pensar en nom de tots i a qui, per inèrcia, se li riu totes les gràcies. Afortunadament encara hi ha qui s’arrisca a volar alt, cercant
el bé comú, on tothom hi és cridat i ningú hi sobra. Sempre ho hauríem de tenir present, però especialment quan s’acosten eleccions.

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933

934 50 61 53
www.biventa.es

Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

