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L’EDITORIAL

2.000 Veus
A vui celebrem 2.000 setmanes des que La 

Veu va sortir per primera vegada, el 10 de 
setembre de 1982. Moltes setmanes d’estar 
puntualment explicant el batec d’una co-

marca que, en tot aquests anys, n’ha viscut de tots els 
colors. Estem satisfets d’haver estat sempre al costat 
dels nostres lectors, també en moments de dificultats. 
Aquest és el nostre deure 
i hem intentat complir-lo, 
és clar, amb totes les ga-
ranties per donar-vos 
una informació veraç, 
concisa i clara.
Aquest és el nostre ob-
jectiu. I dues mil setma-
nes després, al llindar, 
l’any vinent, d’un espe-
radíssim 40è aniversari, 
els nostres principis fun-
dacionals continuen sent 
els mateixos. Igual de vius, igual d’il·lusionants. I és 
perquè estem convençuts que ara, més que mai, el 
país necessita de l’esforç de tots. 
Nosaltres estem decidits a seguir-lo posant, inten-
tant transmetre els anhels i iniciatives de la comar-
ca, sabent quant gratificant és aquesta feina d’expli-

car, com la voluntat ciutadana vol tornar a fer de 
l’Anoia el referent que sempre ha volgut ser.
Estem vivint temps difícils. I precisament en mo-
ments així és quan el concepte de proximitat aga-
fa tota la seva importància. Les institucions locals i 
comarcals demanen “fer pinya”, just el mateix que a 
La Veu de l’Anoia hem intentat des del primer dia, 

ajudant a creure’ns 
que tots junts podem 
fer d’aquest racó de 
Catalunya un lloc mi-
llor per a tots aquells 
que hi vivim. Estem 
desitjosos de publicar 
notícies positives que 
ens obrin els ulls i ens 
marquin un camí d’es-
perança. Segur que ho 
aconseguirem.
En arribar a aques-

ta fita, per a nosaltres molt important, us donem 
sincerament les gràcies. Sense vosaltres, lectors, 
subscriptors i anunciants, La Veu no seria possible. 
Esperem continuar essent mereixedors, com cada 
setmana des de fa 39 anys, de la vostra confiança. 
Aquest és el nostre gran tresor. 

En arribar a aquesta fita, per a 
nosaltres molt important, us 

donem sincerament les gràcies.  
Sense vosaltres, 

La Veu no seria possible.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Shirin Ebadi, advocada iraniana, 
Adolfo Pérez Esquivel, pacifista 
argentí, Jody Williams, activista 
americana pels drets humans, Mai-
read Corrigan, activista per la pau a 
Irlanda del Nord, tots Premis Nobel 
de la Pau, i Elfriede Jelinek l’escrip-
tora austríaca premi Nobel de litera-
tura, així com Dilma Rousseff, ex-
presidenta del Brasil, Gerry Adams, 
polític irlandès, Yoko Ono, cantant, 
Ai Weiwei, artista i activista xinès 
exiliat a Alemanya, són alguns dels 
50 signants del manifest Dialogue 
for Catalonia, que lamenten la judi-
cialització del conflicte polític català 
“Ha comportat una repressió crei-
xent i cap solució” i fan una crida al 
“diàleg sense condicions de les parts 
que permeti a la ciutadania de Cata-

lunya decidir el seu futur polític” i 
exigeixen la fi de la repressió i l’am-
nistia per als represaliats.

Lluís Puig, exconseller de Cultura 
exiliat a Brussel·les, ha vist com la 
justícia belga denegava per segon 
cop la seva extradició, confirmant 
el fallo del Tribunal de Primera 
Instància que havia dit “el Tribunal 
Suprem espanyol no és competent 
per demanar l’euroordre” afegint-hi 
que “hi ha un risc greu de violació 
de la presumpció d’innocència”. 

Emilio Pérez Alamán, tinent ge-
neral retirat, va enviar una carta 
oberta a Margarita Robles, minis-
tra de defensa, on li deia “no som 
una minoria i li reclamem un bon 
gir de timó i canviar de rumb” per 
seguir “no miri amb els ulls del seu 
vicepresident segon els militars, ni 
en actiu, ni retirats. En els militars 
només hi trobarà amor a Espanya”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, va valorar els successos al Ca-
pitoli d’USA, com “Contra la por, 
democràcia. A USA ha triomfat la 
democràcia sobre els extremismes.”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
va dir “M’estranya que a l’esquerra 
progre li sembli tan malament l’as-
salt al Capitoli quan Pablo Iglesias 
va instigar a assaltar el Congrés 
durant el 15-M i els líders inde-
pendentistes el Parlament català el 
2017”.

Carlos Carrizosa, cap de llista de 
Ciutadans les eleccions del Parla-
ment, ha anunciat que “CS ha de-
nunciat davant la Junta Electoral 
Central (JEC) que diversos edifi-
cis que pertanyen a la Generalitat 
vulneren la neutralitat de les ins-
titucions en precampanya, ja que 
ostenten “símbols i expressions 
partidistes” i ha criticat el PSC “per 
la seva passivitat davant la vulne-
ració de les normes democràtiques 
en període electoral.”

Lluís Llach, que lidera el Debat 
Constituent, ha dit que “a partir de 
mitjans de gener esperem comen-
çar a celebrar debats sectorials, amb 
l’objectiu d’elaborar una proposta 
seriosa en forma de document -no 
una Constitució- per presentar-lo al 
Parlament l’octubre del 2021.”

Passat festes, 
la vacuna
Acabat el període festiu de dues setma-
nes que va començar la nit de Nadal i 
es va acabar el dia de Reis, podríem fer 
un primer balanç de com hem passat 
les festes. Entre dinars i sopars, han es-
tat unes quantes celebracions: la nit de 
Nadal, el dia de Nadal, el dia de Sant Es-
teve, la nit de Cap d’Any, el primer dia 
de l’any, la nit de Reis, el dia de Reis i 
els caps de setmana que hi ha hagut en-
tremig. A causa de la covid, aquest any 
han estat unes celebracions ben pecu-
liars. Per part de l’autoritat competent 
s’han decretat uns àpats fixant el nom-
bre màxim de bombolles autoritzades, 
així com el nombre màxim de persones 
que podien trobar-se en un mateix lloc, 
i sense oblidar els horaris estranys que 
se’ns han imposat per poder celebrar 
aquestes trobades, segons el criteri no 
sempre coherent dels nostres gover-
nants. 
Les autoritats ens han acotat aquestes 
festes de manera bastant estranya, i no 
cal detallar ara les restriccions d’hora-
ris, persones, bombolles, etc. que són 
de coneixement general, sovint imposa-
des sense cap mena de lògica, i que ens 
han afectat a tots. És evident que mi-
nisteris, conselleries i altres autoritats 
s’han trobat amb una situació que fins 
ara no s’havia produït mai i, per tant, 
no tenien cap experiència prèvia sobre 
com gestionar-ho, i ben bé que ens ho 
han anat demostrant. Els governants 
han anat improvisant les mesures que 
anaven prenent, avui blanc i demà ne-
gre, i demà passat tornem al blanc. És 
de suposar que els dirigents polítics ho 
han fet amb bona voluntat, tot i que no 
sempre amb la dosi d’intel·ligència i hu-
militat que la situació requeria. Així, no 
sempre han fet cas als tècnics experts en 
la matèria que hi entenen més que els 
polítics.
Ara ja tenim les vacunes, i toca organit-
zar la vacunació, una tasca que no deu 
ser gens fàcil. I pel que s’ha vist fins ara, 
la gestió de les vacunes també serà molt 
improvisada. Tots recordem que quan 
ja s’havien emparaulat les comandes de 
vacunes es va recordar a les autoritats 
que no s’oblidessin de les xeringues, 
i sembla que no se’n van oblidar. Però 
han fallat altres elements fonamentals, 
com són les neveres així com el perso-
nal d’infermeria que ha de portar a ter-
me aquesta tasca. Feia mesos que se’n 
parlava i els polítics ens deien que ho 
tenien tot controlat, i era d’esperar que 
quan arribés el moment de vacunar es-
tiguessin preparats. Doncs no ha sigut 
així. Ha faltat personal per vacunar i 
han faltat neveres, o almenys això ens 
han dit. I m’estalvio de repetir les excu-
ses ridícules que ens han donat.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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El proper dia 14 de febrer la ciuta-
dania de Catalunya haurem d’es-
collir entre continuïtat o obrir una 
nova etapa en la política del país. 

Els governs de les darreres legislatures van 
emprendre un camí que ha portat el país a 
una situació insostenible de paràlisi, polarit-
zació i pèrdua permanent d’oportunitats que 
ens ha situat al caire del punt de no retorn 
de ser una Catalunya dinàmica i capdavan-
tera a Espanya i a Europa a ser una Catalu-
nya esgotada, de ser admirats com a model 
a ser compadits per la inesgotable successió 
de dies històrics que no portaven enlloc. En 
les properes eleccions es debatrà fonamen-
talment si volem i podem romandre quatre 
anys més optant per la èpica d’un procés que 
ens empetiteix o per el realisme d’un govern 
que fixi la reconstrucció postcovid-19 i el 
redreçament del país com a objectius prio-
ritaris.
També per la comarca de l’Anoia serà una 
decisió especialment transcendent, els dar-
rers anys, lluny d’haver vist polítiques que de 
manera efectiva revertissin la situació de la 
comarca com una de les que presenta pitjors 
indicadors sociolaborals de Catalunya, amb 
les situacions personals que darrera d’aques-
tes fredes dades existeixen, hem viscut la 
inoperància i el menysteniment per part 
del govern de la Generalitat, com a exemple 
concret i punyent d’aquesta situació, només 
cal veure com els darrers dos pressupostos 
de la Generalitat, 2017 i 2020 han mantin-
gut, dues vegades més, un nivell d’inversió 
clarament per sota, fins hi tot, del que cal-
dria esperar per població. Si la població de la 
comarca representa un 1,59% de la població 

de Catalunya en els dos darrers pressupostos 
aprovats la comarca va rebre inversions per 
0,96 i 1,36%, respectivament, del total de les 
inversions, fet especialment negatiu, tenint 
en compte la situació de la comarca i la ne-
cessitat d’inversions i polítiques dirigides a 
la revitalització econòmica.
Cal obrir una nova etapa per Catalunya i cal 
obrir una nova etapa per la comarca, amb 
un govern que aparqui els unilateralismes i 
aposti pel diàleg, diàleg també amb els ter-
ritoris per portar a terme polítiques capaces 
d’invertir una tendència negativa social i 
econòmicament que afecta l’Anoia i que no 
es resoldrà amb fugides endavant sinó amb 
accions concretes i efectives que permetin 
que la comarca sigui un lloc on poder viu-
re-hi, però també treballar-hi, sense con-
demnar a molt joves i molts treballadors i 
treballadores a haver de buscar oportunitats 
fora de la comarca, per això cal reindustria-
litzar la comarca i fer-ho sense comprometre 
el medi ambient, tot atenent a qüestions es-

tratègiques essencials com la preservació de 
l’aqüífer Carme-Capellades o l’aprofitament 
de la biomassa com a energia renovable i sis-
tema de gestió forestal per prevenir incendis 
forestals utilitzable en equipaments públics 
de manera prioritària. No volem ni podem 
resignar-nos a una postració del territori 
com si hagués de ser pobre inevitablement, 
ara bé, si volem obtenir resultats diferents 
haurem de fer les coses diferents i això passa 
per un nou govern que obri una nova etapa 
política a Catalunya i a l’Anoia.
Som i hem estat una comarca durament col-
pejada per la covid-19 amb uns costos en vi-
des humanes que mai hauríem volgut veure 
ni hauríem pogut imaginar i el millor record 
que podem fer-los-hi és treballar perquè 
aquest territori recuperi la força i la capaci-
tat de progressar per la tots elles i ells que hi 
havien esmerçat molts esforços.
Hi ha estudis d’opinió que indiquen clara-
ment que una majoria de catalans i catalanes 
volen un canvi en la manera de fer i funci-
onar de les institucions de Catalunya, una 
nova etapa. Això passa necessàriament per 
trencar el permanent empat que tenalla i ha 
paralitzar Catalunya durant anys. És necessa-
ri per sortir d’aquesta situació refer un marc 
de consens polític majoritari que ens perme-
ti avançar. Això implica que ningú obtindrà 
la plena consecució dels seus objectius però 
si assolir un mínim comú denominador per 
restablir un àmbit de convivència política 
possible i suficient per una ampla majoria. 
Per això cal que el 14-F es manifesti aquesta 
voluntat de canvi, ja sigui des de la convicció 
o des de la intimitat de l’exercici del dret de 
vot. I això és el que oferim des del PSC.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
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www.estil-llar.cat
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Cal obrir una nova etapa

 Què et sembla que Twitter tanqui comptes per 
temes ideològics?

 Bé 55,7%  Malament 44,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI RIBA
Candidat del PSC a les eleccions del Parlament 
de Catalunya per l’Anoia
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ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA

Els Tres Tombs d’Igualada enguany se celebraran en un format 
molt petit i íntim, l’adequat a la situació que estem vivint i a l’espera 
de l’any vinent, poder celebrar els 200 anys amb molta alegria.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT ETERN AL 
PERSONAL SANITARI DE 
L’HOSPITAL D’IGUALADA
José Luis Telechea Torres

L’estiu del 2019 va ser un dels pitjors es-
tius de la meva vida, ja que em donaven 
una molt mala notícia. Malgrat la no-
tícia, tot les explicacions i la confiança 
transmesa pel Dr. Fermí Capdevila i el 
seu equip, van fer-me sentir més tran-
quil i tenir la certesa que estava en bones 
mans. A conseqüència d’aquesta prime-
ra intervenció, vaig haver de tornar a en-
trar a quiròfan el passat mes de novem-
bre, en plena pandèmia de la covid. La 
situació, com molts sabreu els que heu 
estat o heu tingut familiars hospitalit-
zats, va ser molt estranya, i alhora molt 
dura, ja que et trobes sol en un moment 
delicat, on els teus éssers estimats no po-
den agafar-te la mà i donar-te els ànims 

i l’escalf que un necessita en aquells mo-
ments. Però altra vegada, malgrat la so-
ledat dels familiars, no em vaig sentir 
sol en cap moment. Les pors van anar 
desapareixent al saber que tornava a es-
tar en les mans del cirurgià Dr. Guedes i 
que l’anestesista seria la Dra. Pedragosa. 
En aquell moment vaig pensar “torno a 
estar en bones mans”.
Durant aquella segona intervenció, en 
cap moment em van deixar sol. Recordo 
especialment un infermer que, mentre 
em preparaven, vam estar parlant de co-
ses personals, per calmar els meus ner-
vis, i en un moment de la conversa em 
va dir: “jo vaig anar a l’escola amb la teva 
filla Carolina”, al que jo li vaig respondre 
“buf, doncs d’això ja fa molt temps, apro-
ximadament 30 anys!”. Un cop vaig pu-
jar a l’habitació, vaig estar acompanyat 
en tot moment de les professionals i els 
professionals sanitaris, des de l’Alba que 
em prenia la pressió i la temperatura, a 

la Roser, l’Ari, la Teresa, i la resta del per-
sonal que no recordo els noms però que 
els agraeixo infinitament la feina que van 
fer i continuen fent.
Aprofito aquesta carta perquè el meu cas 
personal m’ha donat el motiu per agrair 
a l’Hospital d’Igualada la gran feina que 
fa, i que a més voldria que serveixi de 
missatge per a la ciutadania de la meva 
comarca: malgrat les retallades, la falta 
de recursos, els temps de pandèmia que 
estem vivint, tenim un hospital públic 
que funciona, amb uns grans professio-
nals que hem de valorar justament, els 
quals demostren dia a dia que a part de 
la seva professionalitat són excel·lents 
persones. Una de les meves filles és in-
fermera en un hospital de Barcelona, i 
sé perfectament i conec de primera mà 
la feina que fa tot el personal sanitari, i 
sobretot la que està fent en aquests mo-
ments tan complicats. Així que només 
puc dir que GRÀCIES. 

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos un 
Bon Any Nou.

MOLTES GRÀCIES
Comissió Organitzadora de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada

La Comissió Organitzadora de la Ca-
valcada dels Reis d’Igualada vol agrair 
a l’Ajuntament d’Igualada, al Patronat 
Municipal d’Esports, a la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, a les entitats públiques i privades, 
a les empreses de serveis als col·labo-
radors i voluntaris, als mitjans de co-
municació i als ciutadans, la coopera-
ció rebuda i l’entusiasme mostrat en el 
decurs de tots els actes que han la Festa 
de Reis d’Igualada malgrat els impedi-
ments a causa de la pandèmia deguda 
a la covid-19.
Moltes gràcies a tothom!
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La tempesta que en els últims mesos està perju-
dicant tot el món, ha posat de manifest alguns 
dels principals trets de la nostra societat. Trets 
que sempre han existit, però que en situaci-

ons d’estrès, com l’actual, se sobredimensionen i poden 
prendre una altra significació o transcendència. No puc 
ni sé fer un examen sociològic, però sí que vull posar de 
manifest algun fet dels que es presenten a simple vista 
per qualsevol observador mínimament preocupat per 
la situació social, sanitària i econòmica que ens envolta.
Les autoritats de cada país han dictat i dicten les mesu-
res que consideren necessàries per combatre la pandè-
mia. Si les autoritats dicten normes, ho fan amb l’espe-
rança i el convenciment que els ciutadans les seguiran 
punt per punt però, sovint, fer-ho comporta entrar en 
conflicte o bé amb els interessos particulars o amb els 
costums més o menys instaurats. És aleshores quan en 
els ciutadans es genera una situació de frustració, en-

tesa com la condició en què es troba una persona que 
se sent privada d’una satisfacció a la qual creu que hi té 
dret.
La circumstància anterior en cap cas és irresoluble. El 
que cal saber és com manejar la situació, en definitiva 
saber superar la frustració i aprendre a tolerar-la, bus-
car possibles vies alternatives per poder sortir-se’n amb 
un mínim d’èxit. Com moltes de les coses de la vida 
això es pot aprendre, tot i que a vegades pot tenir un 
cost personal. Des del meu punt de vista, aquest apre-
nentatge s’ha d’iniciar des de la infantesa.
Actualment, la vida tal com està plantejada, amb un ni-
vell d’exigència professional, laboral i conseqüentment 
personal, conjuntament amb l’atenció reclamada per la 
criança dels fills  i altres deures familiars com poden ser 
la cura de les persones grans o dependents, porta els 
adults a fer un esforç considerable per mantenir acti-
tuds fermes davant les exigències infantils. I són aquests 

moments en què no sabem mantenir una actitud ferma 
quan no estem educant per a la frustració.
Educar per a la frustració vol dir ensenyar a trobar al-
ternatives a la negativa, no deixar-se vèncer a la prime-
ra dificultat. D’alguna manera això podria relacionar-se 
amb l’anomenada cultura de l’esforç, saber trobar satis-
facció en el fet de treballar per poder aconseguir un fi. 
A vegades el fi desitjat, malgrat els esforços, no es pot 
aconseguir. Tenir la força per continuar és la manera 
de superar la frustració. Els laments no condueixen a 
res, llevat a incrementar la sensació de malestar.
Si l’aprenentatge no s’ha fet des de la infantesa, re-
sulta molt difícil per a les persones adultes seguir les 
indicacions donades per les autoritats. Encara que 
sembli inversemblant hem d’educar els infants per a 
la frustració en la seva justa mesura, però no amb 
l’ànim de fastiguejar els infants i joves sinó per fer-
los forts davant de l’adversitat.

SOFIA GALLEGO
Psicològa i pedagoga

Aprendre a frustrar-se
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L’endemà de Reis moria 
a Washington el pe-
riodista Neil Sheenan. 
Aquest periodista po-

lític va ser qui va revelar que el 
govern dels Estats Units mentia 
a la població al voltant de la 

guerra del Vietnam. Ho va fer fotocopiant 7.000 
folis d’informació militar reservada i, després 
d’analitzar-los a fons, els va publicar. El repor-
tatge es coneix com “Els papers del Pentagon”.
El govern dels Estats Units, profundament ferit 
per les revelacions de Neil Sheenan, es va que-
rellar contra el periodista i el seu mitjà, el New 
York Times amb una demanda tan enorme que 
posava en perill la continuïtat del diari i la lli-
bertat del periodista.
La justícia americana, tot i trobar-se el país en-
fangat en la guerra del Vietnam, va donar la raó 
al periòdic i va fer una cosa encara més impor-
tant: consagrar el dret de la premsa a revelar 
tots els secrets de l’estat. Qualsevol cosa que faci 
l’estat, és pagada amb diners dels ciutadans, per 
tant, tots els documents de l’estat són propietat 
dels ciutadans. 
Neil Sheenan va guanyar el premi Pulitzer pel 
seu treball però amb el temps la seva figura cau-
ria en l’oblit, fins que l’any 2017 Steven Spielberg 
va rodar la pel·lícula Els papers del Pentagon.

A l’Estat espanyol tot això no és –ni serà mai- 
possible. Primer perquè no hi ha cap mitjà de 
comunicació gran, que tingui valor d’enfron-
tar-se no ja a l’estat, sinó ni a un simple presi-
dent de Diputació. I segon perquè no hi ha jut-
ges al Tribunal Supremo que no deguin el seu 
càrrec al PP o al PSOE i, per tant, mai aplicaran 
la justícia. La coartada del “interès del estado” 
sempre prima per damunt del deure d’impartir 
justícia. I no cal que en posi cap exemple. 
Aquí s’ha blindat la figura del monarca fins a 
nivells escandalosos. No solament és inviolable 
davant la llei, sinó que també ho és respecte de 
l’opinió pública. Com pot ser que sis mesos des-
prés de la fugida del demèrito, els ciutadans no 
tinguem dret ni a saber on és ni quant ens costa 
el seu manteniment, seguretat, protocol i altres 
coses que impliquen, pel cap baix, dues dotze-
nes de policies i militars?
Quan el Señor X, el màxim responsable del ter-
rorisme d’estat –que amb els nostres diners va 
ordenar 28 assassinats-, conjuntament amb el 
responsable de la participació espanyola a la 
guerra d’Iraq, lluny de respondre dels seus ac-
tes, gaudeixen de pensions milionàries als con-
sells d’administració de les empreses energèti-
ques que en nou dies han aplicat una puja del 
27% en les tarifes elèctriques, vol dir que estem 
molt lluny de la justícia. És a dir, molt lluny de 
la dignitat i el benestar. 

Aquí s’ha blindat la figura del 
monarca fins a nivells escandalosos. 
No solament és inviolable davant la 
llei, sinó que també ho és respecte de 

l’opinió pública

HAROLD GRAELLS

Neil Sheenan El Barça i Joan Laporta

Aquest és l’estat de la vorera de l’avinguda Caresmar d’Igualada. Des de fa temps hi ha pintats de groc els 
llocs on està en més mal estat però no s’hi ha posat remei. Haurem d’esperar que caigui algú?

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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S ’acosten les eleccions per 
a la presidència del Barça 
i ara fa uns dies, el 23 de 
desembre ens va visitar 

Joan Laporta, inaugurant a Igua-
lada el primer dia de la recollida 
de signatures, per presentar les 
propostes i resoldre els dubtes i 

preguntes dels socis i sòcies de l’Anoia. 
Després de la roda de premsa, Laporta al teatre 
l’Aurora, va desgranar les idees principals del seu 
projecte, declarant que “si guanyem les eleccions, 
el nostre objectiu serà fer encara una volta més a 
tot el que vam aconseguir el 2003, perquè la situa-
ció és molt complicada però aconseguirem rever-
tir-la”, Laporta afronta aquesta campanya “amb 
molt d’optimisme” i diu que “el club necessita un 
lideratge fort”. 

Una reflexió de la meva visió personal. 
Gràcies a l’impuls d’internacionalització del Bar-
ça, el català és oficial a UEFA.
L’Esteve era el meu avi patern que va morir en 
època de postguerra, i que no vaig conèixer, però 
recordo que jo tenia 12 anys i jugant pels calaixos 
de fusta, en vaig obrir un i vaig descobrir l’únic 
objecte que tinc del meu avi: el  carnet del Barça 
amb el número 435. Amb el compromís social del 
Barça de Joan Gamper, i en definitiva, és una his-
toria de la realitat del nostre país, Catalunya, el 
per què el Barça és més que un club. 
Johan Cruyff... que vaig tenir la casualitat  de 
conèixer. Vaig donar molt valor al seu missatge 
com a persona i d’experiència de la seva vida. Un 
missatge d’esport, de lluita i sobretot de valors. 
Uns valors que, com a entrenador, va poder apli-
car i que varen quedar impresos en l’ADN Barça.
La temporada 2006/07: la signatura de l’acord 
amb l’Unicef per a la protecció de la infància, un 
plantejament inèdit que demostra que el Barça és 
més que un club.
Al juny del 2008 va ser presentat Josep Guardiola, 
i començava la temporada esportiva més brillant 
de la història del Barça. Sota la presidència de Joan 

Laporta l’equip de futbol va guanyar un Mundial 
de Clubs, dues Copes d’Europa, una Supercopa 
d’Europa, quatre Lligues, una Copa del Rei, tres 
Supercopes d’Espanya i tres Copes Catalunya. En 
l’àmbit econòmic i social, el pressupost va passar 
de 170 a 405 milions d’euros, i la massa social, 
dels 106.135 als 173.701 socis. 
Una vegada exposat tot això, és obvi que la re-
flexió és molt senzilla: com diu molt bé en Jan, 
som hereus de Joan Gamper i Johan Cruyff en la 
forma d’entendre l’entitat que va crear Joan Gam-
per  com a associació club esportiu que pertany 
al soci.
Una manera d’entendre el joc que ens va ensenyar 
el geni i figura, la concepció del futbol modern, 
ofensiu, alegre, a la recerca de l’espectacle, que va 
crear. El tècnic holandès va sembrar la llavor d’un 
estil que amb el temps, ha evolucionat amb Frank 
Rijkaard i Pep Guardiola, i que ha de passar a ser 
ADN Barça. Recordo les genials frases: “Prefiero 
ganar 5-4 que 1-0”.
En aquest sentit el (Programa Social d’estima al 
Barça) de la candidatura de Joan Laporta, és un 
clar exemple de l’esperit del compromís al treball 
de recuperació en tots els àmbits del club. En el 
qual destaco els valors de escola Masia Barça, 
formació per als joves amb l’estima per la natu-
ra, compromís ambiental; La Fundació Barça, 
museu, història, cultura... i personalment penso 
que el projecte ha de ser representatiu a diferents 
punts del país, com a l’Anoia, per exemple.
Ara cal recuperar el projecte guanyador, i Joan 
Laporta és la persona que resol l’equació, com a 
persona sensible, intel·ligent, compromès, valent 
i  amb l’experiència sobradament preparada per a 
presidir el club. Les 10.257 signatures d’aval per 
superar el tall, ho deixa prou clar. I finalment, 
com a responsable de signatures de la candidatu-
ra Laporta a l’Anoia, volia agrair la disposició dels 
mitjans assistents a la roda de premsa, a Cal Rou-
re, al Joan Domènec, al Teatre l’Aurora, als socis i 
representants de penyes de la comarca assistents 
a l’acte.
Salut i força a tothom, visca el Barça i visca Catalunya! 
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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Vacunes arribant a l’Hospital Universitari d’Igualada. / CARLES RAMOS

La pandèmia segueix sense control a l’Anoia, amb 
més ingressats i la UCI plena a l’Hospital

Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a pandèmia no dona 
treva. Com era d’espe-
rar, les festes de Nadal 

i Reis han tingut conseqüèn-
cies i les dades es disparen, si 
bé s’ha observat una certa dis-
minució de la corba de risc de 
rebrot en els darrers dies, que 
podria ser transitòria.

Noves mesures a l’Hospital
L’Hospital Universitari d’Igua-
lada va entrar en la Fase 4 di-
lluns d’aquesta setmana, do-
nada la situació d’increment 
de casos i la previsió que s’està 
prenent a tot el país. L’ocupa-
ció de llits en el nostre centre 
sanitari és superior al 80%.
Així, amb dades de dimarts 12, 
hi havia 59 ingressats a l’Hos-
pital per covid-19, i 13 dels 14 
llits de la UCI eren ocupats 
per malalts d’aquest virus. Cal 
esmentar, però, que dies abans 
la xifra va ser de setanta o més 
ingressats per covid.
La situació a l’Hospital ha 
obligat a prendre mesures:
- Pel que fa a visites de Con-
sultes Externes i proves, en 
alguna especialitat, s’ha reduït 
alguna de les agendes de les 
quals disposa.
- Actualment estan operant 
només la cirurgia d’urgència, 
l’oncològica i la que no reque-
reix ingrés hospitalari.
- Estan en un nivell alt d’in-
gressos, tant hospitalitzats 
com que venen d’Urgències i 
l’UCI està plena. Això ha obli-
gat a començar a derivar paci-
ents als centres de referència 

que hi ha per covid (Hospital 
del Mar i de Sant Pau de Bar-
celona).
L’augment de l’activitat co-
vid-19 va en detriment de 
l’activitat no covid, ja que cal 
destinar-hi més recursos, es-
pai i professionals que pot 
impactar en l’activitat progra-
mada no urgent, tant de l’àrea 
quirúrgica, ambulatòria i di-
agnòstica. 
En qualsevol cas, els profes-
sionals sanitaris garanteixen 
sempre, aquella activitat que 
no es pot posposar.
La creixent tensió en l’atenció 
hospitalària arran de l’aug-
ment de casos per covid-19, 
obliga a instar la població a 
seguir les mesures decreta-
des i evitar en la mesura del 
possible el contacte social, de 
manera que es pugui frenar la 
corba de contagi. 

Les mesures més importants 
són evitar la mobilitat, i fer 
teletreball quan sigui possi-
ble, reduir el contacte social i 
mantenir la distància, usar la 
mascareta i rentar freqüent-
ment les mans.

La velocitat de propagació 
segueix baixant
Una xifra positiva és que la 

velocitat de propagació se-
gueix baixant, i ahir dijous 
era d’1,03 a Igualada i d’1,01 
a l’Anoia, pràcticament a punt 
per baixar d’1, que és quan es 
comença a frenar la pandèmia 
en un territori.
El que sí que segueix molt alt 
és el risc de brot. A Igualada 
era ahir de 768 i la mitjana de 
l’Anoia, de 633, molt lluny de 

baixar de 100, que seria el de-
sitjat. Cal esmentar que, en la 
darrera setmana, s’han detec-
tat 416 positius a la comarca, 
165 dels quals a Igualada.

1.621 vacunats a l’Anoia
Mentrestant, segueixen les va-
cunacions a la comarca. Amb 
xifres oficials proporciona-
des ahir per la Generalitat, 
a l’Anoia ja s’havien vacunat 
1.621 persones, de moment 
totes elles amb la vacuna Pzi-
fer, perquè les de Moderna, 
almenys dimecres, encara no 
havien arribat.
Com ja s’ha informat, l’equip 
que administra les vacunes ho 
ha fet als residents i personal 
de les residències de gent gran, 
així com al personal d’atenció 
primària,  l’hospital i el Cen-
tre de Salut Mental. El 90% 
del treballadors del Consorci 
Sanitari de l’Anoia (Hospital, 
Cap Nord i Centre de Salut 
Mental) ha donat la seva auto-
rització a posar-se la vacuna. 
La prioritat de vacunació 
aquesta setmana és acabar 
d’administrar les primeres 
dosis a residències tot i que 
dependrà que no hi hagi 
brots actius a aquestes i que 
es disposi de tots els consen-
timents. En tot cas, si queda 
una residència pendent de 
vacunar es farà més endavant 
mentre es continua la campa-
nya de vacunació que conti-
nuarà amb l’administració de 
la segona dosi de la vacuna 
un cop hagin passat 21 dies 
de la primera injecció.

Risc de rebrot a l’Anoia, on s’observa una lleugera 
baixada de la corba els darrers dies

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

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

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

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

L ’Ajuntament espera 
aprovar en el ple mu-
nicipal de febrer una 

important modificació al Pla 
General d’Ordenació Urbana 
(PGOU) de la ciutat que per-
metrà, en gran part d’Iguala-
da, fer habitatges a les plantes 
baixes dels edificis. Ja fa temps 
que es parla d’aquesta possibi-
litat, però sembla que ara va de 
debò. La intenció d’aquesta de-
cisió rau en el fet d’afavorir fà-
cilment la creació d’habitatge, 
especialment de lloguer.

Només en carrers no 
comercials
La modificació del PGOU per-
metrà fer habitatges només en 
les plantes baixes de les zones 
no comercials de la ciutat. És 
a dir, no afectarà al nucli antic, 
ni tampoc a carrers de gran 
impacte comercial, com poden 
ser Òdena o Sant Magí, per 
exemple. 
L’alcalde Marc Castells, que di-

L’Ajuntament espera aprovar el febrer, que es permeti fer 
habitatges a les plantes baixes de gran part d’Igualada 

mecres feia una trobada amb 
periodistes per anunciar els 
projectes municipals previstos 
per al 2021, va avançar que 
la iniciativa es basarà en tres 
tipus de classificació dels car-
rers: carrers comercials, on no 
es podrà construir habitatges 
en els baixos; carrers lliures 
de poder-ne fer, que serà a la 
immensa majoria de la ciutat; 

i carrers mixtes, segons el per-
centatge d’activitat comercial i  
de serveis que tinguin.
Castells va explicar que “amb 
aquesta mesura es permetrà 
fer entre 600 i 1.200 habitatges 
més a la ciutat. Ara mateix els 
tècnics, encapçalats per l’arqui-
tecte Jordi Pagès, estan acabant 
de perfilar els detalls de la pro-
posta”. 

Per tal d’aprovar-se, però, cal-
drà el vist-i-plau de bona part 
de l’oposició. “Confio que tot-
hom ho aprovarà, qui pot estar 
en contra que es pugui cons-
truir més habitatge a Iguala-
da?”, es preguntava l’alcalde, 
al mateix temps que apuntava 
que “ens han arribat  propos-
tes d’inversors que decidiran si 
fan o no promocions depenent 

d’aquesta acció, perquè és el 
marge que poden guanyar”. 

Projectes pel 2021
Fins ara, el govern munici-
pal ha complert ja el 27% del 
seu programa electoral. “Aquí 
s’inclouen la primera fase de 
la modernització del polígon 
de les Comes, el pla d’arbrat, 
d’asfaltatge, la continuació de 
l’anella verda, el grau d’ADE al 
campus universitari, i moltes 
coses més”, deia Castells, qui 
assegura que, ara mateix, hi ha 
un 40% del programa en curs 
de fer-se.
Algunes de les actuacions són 
el Centre Cívic Nord, la pro-
moció d’habitatges de promo-
ció a les Comes, la finalització 
de l’anella verda, el nou parc 
infantil al Parc Central, el cam-
pus de Salut a l’antic hospital, 
la connexió amb la Ronda Sud, 
l’alberg de Cal Maco o la refor-
ma del mercat de la Masuca. 
N’informarem dels detalls en 
les properes setmanes.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l sindicat Comissions 
Obreres (CC.OO.) 
ha denunciat aquesta 

setmana que la Generalitat 
de Catalunya vol suprimir la 
unitat de Trànsit que tenen els 
Mossos d’Esquadra a l’Anoia, 
amb seu a Igualada.
“Des que es van assumir les 
competències de trànsit, el 
nombre d’efectius no ha fet 
més que disminuir. En lloc de 
reforçar la plantilla, el Depar-
tament d’interior es disposa 
a prescindir de les unitats de 
trànsit d’Igualada, Sant Feliu 
de Guíxols, Olot, Montblanc, 
Mataró, i Mora d’Ebre, amb el 
risc que suposa en vies princi-

CCOO diu que la Generalitat vol treure de l’Anoia 
la unitat de trànsit de Mossos d’Esquadra

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat Igualada Co-
merç, que aplega bona 
part del sector de ser-

veis a la capital de l’Anoia, ha 
reconegut que, tal i com suc-
ceeix a tot el país, les mesures 
decretades pel govern contra 
la pandèmia de la covid-19 
està afectant el període de Re-
baixes. “El comerç és un dels 
sectors afectats per les restric-
cions i mesures imposades pel 
govern. Des del primer mo-
ment hem estat treballant per 
donar suport als comerciants i 
prendre les accions pertinents 
per aconseguir facilitar el 
compliment de les normati-
ves, però les noves mesures 
aplicades durant aquests dies 
han fet que les expectatives de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’ANC Igualada dona 
suport a la iniciativa @
Via Unilateral que s’es-

tà duent a terme a diferents 
poblacions de tot Catalunya.
Aquesta iniciativa, té per 
objectiu presentar als Plens 
Municipals de cada poble i 
ciutat, una moció per la qual 
es reivindica la legitimitat i 
vigència del mandat popular 
sorgit de les urnes de l’1 d’Oc-
tubre de 2017, de fer realitat 
que Catalunya esdevingui un 
estat independent en forma 
de República. Es manifes-
ta “el compromís explícit de 
cada Ajuntament amb la Via 
Unilateral com a únic camí 
possible per assolir la Inde-
pendència de Catalunya”.
Amb aquesta proposta es 
busca, segons l’ANC, “pres-
sionar els partits polítics a 
nivell local per aconseguir 
el compromís dels Ajunta-
ments, i també perquè facin 
arribar aquests acords a les 
direccions dels respectius 

pals com N-II, AP-7, N-260, 
A-2, AP-2, C12 o C-25”, diu el 
sindicat.
Les mateixes fonts assenya-
len que “ja fa temps que no es 
reemplaça el personal per tal 
que a poc a poc quedin extin-
gits. Hi ha un grup de Mossos 
que està finalitzant el curs de 
trànsit, però la seva incorpo-
ració no serà suficient per co-
brir la manca de personal que 
hi ha a l’especialitat. La falta 
de plantilla es troba agreujada 
com a conseqüència d’alguns 
contagis per COVID-19”. La 
situació actual, diu el sindicat, 
és que “els temps de resposta 
als accidents es veuen molt 
incrementats amb el corres-
ponent risc que suposa per la 

seguretat de les persones que 
hagin patit un accident de 
trànsit o fins i tot una avaria, 
mentre les patrulles de trànsit 
no hi arriben el risc d’accident 
és altíssim”.
També, denuncia el sindicat, 
“la seguretat de les poblacions 
afectades queda afectada, aug-
mentarà el temps de resposta, 
disminuirà l’efectivitat dels 
controls preventius i la pla-
nificació de serveis. La man-
ca de presència policial dóna 
sensació d’impunitat a aquells 
conductors que vulguin in-
fringir la normativa en matè-
ria de Seguretat viària i això 
preocupa als professionals del 
trànsit. L’assistència dels ac-
cidents en primera instància, 

recau en efectius de seguretat 
ciutadana i fins i tot moltes 
vegades en Policies locals fins 
que arriben les dotacions de 
trànsit, la qual cosa suposa 
que les dotacions de seguretat 
ciutadana no puguin atendre 

serveis a les seves poblacions 
mentre estan a l’espera de ser 
rellevats.
Els mossos de trànsit d’aques-
tes localitats hauran de tras-
lladar-se de forma forçosa a 
altres destinacions”. 

les rebaixes es vegin afectades. 
El tancament dels dissabtes en 
aquests moments no facilita 
les compres”, diuen des de l’en-
titat.
Igualada Comerç recorda que 
el comerç local segueix do-
nant el servei i atenció durant 
la setmana de dilluns a diven-
dres. “L’oferta és l’habitual en 
aquestes dates amb una im-
portant campanya de rebai-
xes, amb interessants ofertes. 
Seguim complint amb totes 
les mesures sanitàries per ga-
rantir la seguretat dels clients, 
i mantenim el contacte per-
manent amb els associats per 
tal de valorar la situació en 
cada moment, atendre les in-
quietuds i recollir propostes i 
iniciatives. Diàriament es ca-
nalitzen les consultes que arri-

ben i es valoren els continguts 
per si cal comunicar-ho o pro-
moure alguna acció. També 
amb l’Ajuntament d’Igualada 
per contrastar les informaci-
ons i valorar les diferents si-
tuacions que es produeixen”, 
expliquen.
Igualada Comerç també parti-
cipa de diferents grups territo-
rials, com la Taula de Sectors 
Econòmics de seguiment Co-
vid19 de la Catalunya Central 
promogut per la Generalitat i 
de grups de Whatsapp infor-
matius de PIMEC i d’altres 
organismes. “Aquesta parti-
cipació permet mantenir un 
contacte directe amb altres 
entitats representants de co-
merciants per compartir idees 
i propostes i conèixer de pri-
mera mà les novetats, la situ-
ació i les previsions sobre les 
mesures que s’adopten per la 
pandèmia. D’aquesta manera 
es pot reaccionar amb temps 
i amb el màxim coneixement. 
Aquests darrers dies han sorgit 
diferents idees i propostes, a la 
nostra ciutat i en altres ciutats, 
de suport al comerç, que s’es-
tan estudiant i valorant”.

Igualada Comerç reconeix que les 
mesures covid-19 afecten les rebaixes

L’ANC recull firmes per a 
que l’Ajuntament debati 
la “via unilateral”

partits polítics a nivell naci-
onal, i que incloguin en els 
seus programes electorals, les 
propostes d’aquesta moció i 
així dissenyar una estratègia 
comuna per dur a terme la 
ruptura amb l’estat espanyol 
en la propera legislatura. I 
que en aquesta propera le-
gislatura, els partits indepen-
dentistes catalans aixequin 
la suspensió de la Declaració 
d’Independència del 27 d’oc-
tubre de 2017”.

Signatures al Casal El Fo-
ment i al Cafè de l’Ateneu
Per tal de poder presentar 
aquesta moció al proper ple 
municipal, s’estan recollint 
signatures en uns fulls que 
estan a disposició de tot-
hom qui ho vulgui al Cafè de 
l’Ateneu i al Casal El Foment. 
Per qui ho vulgui comentar 
amb gent de l’organització, 
hi haurà voluntaris de for-
ma presencial els dimarts a 
l’Ateneu, a partir de les 19:30 
i els dijous al Foment a la 
mateixa hora.

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



La desocupació era del 
15,4% i gairebé nou 

mil persones en acabar 
2020, però durant l’any 

es van fer 
10.000 contractes 
menys que el 2019

Poble Actiu (CUP) 
demana que el 
Centre de Recursos 
Pedagògics s’ubiqui 
fora del Garcia Fossas
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Poble Actiu va reunir-se durant 
el mes de desembre amb l’As-
sociació de Famílies d’Alumnes 
de l’escola pública Garcia Fossas 
per conèixer les problemàtiques 
associades amb compartir edi-
fici amb el Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP), ubicat a la 
tercera planta.
Les persones que necessiten rea-
litzar un tràmit al CRP utilitzen 
el mateix accés que els alumnes 
i les famílies de l’escola, fet que 
suposa un problema de segure-
tat que incompleix els protocols 
d’obertura de la conselleria d’en-
senyament. També hi ha un risc 
sanitari perquè les mesures de 
prevenció de la pandèmia que 
s’apliquen a les persones que 
accedeixen al CRP són molt 
menys restrictives que les que 
assumeixen els alumnes i les fa-
mílies. A més, l’escola necessita 
ampliar l’espai disponible.
Tot i que el CRP depèn de la Ge-
neralitat, Poble Actiu reclama 
que la regidoria d’ensenyament 
de l’Ajuntament també assu-
meixi la responsabilitat que té 
i treballi conjuntament per tro-
bar una solució, i recorden que 
el govern Castells es va com-
prometre a trobar una ubicació 
alternativa a l’edifici del Garcia 
Fossas abans del 2019 “però, 
com tantes promeses del go-
vern, ha incomplert el seu com-
promís i segueix demostrant 
que recolzar els centres educa-
tius públics no és una prioritat”.
Per als cupaires no és la primera 
vegada que hi ha un conflicte si-
milar, referint-se a la  polèmica 
per no assumir el cost econòmic 
del conserge de l’escola pública 
de l’Ateneu o la demora en la 
construcció del poliesportiu de 
l’Institut Badia i Margarit.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es dades de desocupa-
ció que ens ha deixat 
el 2020 no són bones. 

Podrien ser pitjors, certament, 
però no són per alegrar-se i 
conviden a una seriosa refle-
xió. 
Per una banda, el nombre de 
persones apuntades al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) a l’Anoia va pujar en 
relació al 2019, com ha suc-
ceït a tot arreu. Les dades ofi-
cials ens diuen que, a darrer 
dia de l’any, hi havia a l’Ano-
ia 8.934 persones inscrites en 
demanda d’ocupació, la qual 
cosa atorga una taxa d’atur del 
15,4%. Això significa més de 
dos punts en relació a gener de 
l’any passat (2,40%) i, en xifres 
absolutes, un total de 8.934 
persones. S’ha de recordar que 
estem lluny de les dotze mil 
que es van registrar en els pit-
jors anys de la crisi iniciada el 
2008.
A Igualada, l’atur ha pujat en 
594 persones, un 3,01%, més 
que la mitjana de la comar-
ca, quedant-se ara en 2.818 
desocupats, amb una taxa 
del 14,6%. A destacar les da-
des preocupants de munici-
pis com Piera, amb una taxa 
d’atur del 17,3%, Vilanova 
(17,6%), la Torre (17,4%) i 
especialment Montbui, on la 
xifra s’enfila al 19,4%.
Si ho voleu comparar amb al-
tres indrets, la taxa d’atur amb 
la que va acabar el 2020 era 
del 7,5% a la Unió Europea, el 
16,4% a Espanya, i el 13,2% de 
Catalunya. 

Molts menys contractes
L’Anoia ja no és la comarca 
amb més atur, però, atenció, 

L’atur a l’Anoia puja dos punts en un any, però la 
pandèmia fa perdre 10.000 contractes

2020 GENER DESEMBRE Diferència

aturats taxa aturats taxa absoluta taxa
Argençola 7 9,21 % 9 12,68 % 2 3,47 %
Bellprat 1 1,0 % 2 22,22 % 1 21,22 %
Bruc, El 68 7,22 % 79 7,31 % 11 0,09 %
Cabrera d'Anoia 109 19,02 % 128 20,63 % 19 1,61 %
Calaf 196 11,76 % 253 14,63 % 57 2,87 %
Calonge de Segarra 4 4,12 % 5 7,29 % 1 3,17 %
Capellades 273 10,96 % 357 13,66 % 84 2,7 %
Carme 51 13,82 % 60 16,80 % 9 2,98 %
Castellfollit de Riubregós 8 9,30 % 6 9,88 % -2 0,58 %
Castellolí 13 4,76 % 18 6,44 % 5 1,68 %
Copons 10 7,94 % 8 8,94 % -2 1 %
IGUALADA 2.224 11,62 % 2.818 14,63 % 594 3,01 %
Jorba 35 8,71 % 41 11,76 % 6 3,05 %
Llacuna, La 45 11,90 % 53 13,71 % 8 1,81 %
Masquefa 527 12,80 % 645 14,89 % 118 2,09 %
Montmaneu 3 6,38 % 3 6,82 % 0 0,44 %
Òdena 199 11,75 % 239 13,77 % 40 2,02 %
Orpí 5 10,87 % 9 15,38 % 4 4,51 %
Piera 1.058 15,53 % 1.297 17,31 % 239 1,78 %
Hostalets de Pierola 175 13,94 % 212 15,01 % 37 1,07 %
Pobla de Claramunt 114 11,12 % 144 13,02 % 30 1,9 %
Prats de Rei, Els 15 6,33 % 17 8,44 % 2 2,11 %
Pujalt 4 4,21 % 4 3,45 % 0 -0,76 %
Rubió 7 9,72 % 6 11,27 % -1 1,55 %
St. P. Sallavinera 0 0,00 % 1 1,75 % 1 1,75 %
St. M. Tous 41 7,58 % 38 7,79 % -3 0,21 %
St. M. Sesgueioles 7 4,49 % 13 6,04 % 6 3,47 %
Sta. M. Montbui 801 17,22 % 942 19,46 % 141 2,24 %
Sta. M. Miralles 10 20,00 % 5 17,78 % -5 -2,22 %
Torre de Claramunt 229 14,48 % 301 17,43 % 72 2,95 %
Vallbona d'Anoia 71 11,15 % 86 13,43 % 15 2,28 %
Veciana 1 1,47 % 4 5,80 % 3 4,33 %
Vilanova del Camí 965 15,54 % 1.131 17,67 % 166 2,13 %
TOTAL 7.276 13,00 % 8.934 15,40 % 1.658 2,40 %

1

Font: Observatori de Treball-Generalitat

Atur a l’Anoia (gener-desembre 2020)

CONTRACTES 

Total Indefinits % Temporals %
desembre 2019 37.787 4.127 10,92 33.660 89,08
gener 2021 27.760 2.968 10,69 24.792 89,31

1

Contractació laboral a l’Anoia (2019-2020)

2019
2020

ha perdut pel camí moltíssims 
contractes laborals. Efectiva-
ment, al llarg del 2019 es van 
fer 37.787 contractes vinculats 
a la Seguretat Social, i el 2020 
s’acaba amb 27.760. Això són, 
en números grossos, 10.000 
contractes menys en un any. 
És a dir, 1 de cada 4 contractes 
que hi havia el 2019 a l’Anoia, 
s’ha esfumat. 
La caiguda del ritme és cer-
tament alarmant, vinculada 
amb tota seguretat amb la 
pandèmia de la covid-19, però, 
per sort, la nostra comarca no 
depèn de sectors que pateixen 
molt més la situació actual, 
com el turisme. Però perdre 
deu mil contractes és dir adéu 
a moltes oportunitats de fu-
tur...

NOVA 
ADREÇA!

PACK BEBÈ

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

COTXET 
 DE 2 PECES CADIRA COTXE

0-1-2-3  - 360º MOTXILLA

EDREDÓ
i PROTECTOR BRESSOL LLIT

BANYERA
CANVIADOR
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L’exalcalde de Cape-
llades, Aleix Auber, 

ocupa el lloc número 
20, i l’alcaldessa de 
Vallbona, Meritxell 

Baqué, el 23 de la can-
didatura que encapça-

la Dolors Sabater

Aleix Auber, Meritxell Baqué, Carles Bou i Susanna Moreno.

REDACCIÓ / LA VEU 

A leix Auber, exalcal-
de de Capellades, i 
Meritxell Baqué, al-

caldessa de Vallbona d’Ano-
ia, ocuparan el número 20 i 
23 respectivament de la llista 
de l’esquerra independentista 
per la circumscripció de Bar-
celona. També representaran 
a l’Anoia  el regidor masquefí 
Carles Bou i la regidora cape-
lladina Susanna Moreno.
El municipalisme i el treball 
de base són el pilar fonamen-
tal del projecte de la CUP, as-
pecte que encara s’ha reforçat 
més amb l’aliança amb altres 
candidatures municipalistes 
i d’esquerres com Guanyem. 
Amb la presència dels candi-
dats i candidates anoienques, 
totes elles provinents del món 
municipal, la CUP vol posar 
en valor l’experiència insti-

Quatre candidats de l’Anoia la llista 
de la CUP per a les eleccions del 14F

Som-hi demana solució 
als talls de llum al barri 
de Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha de-
nunciat que el barri de 

Montserrat fa un mes que 
pateix reiterats talls de llum. 
Durant les darreres setmanes 
se n’han comptabilitzat fins a 
sis que se sumen als talls que 
altres hiverns també hi ha 
hagut, tot i que aquest any la 
situació ha anat  a més i és “in-
sostenible”.
En roda de premsa, el regidor 
Jordi Cuadras ha lamentat que 
“és una situació absolutament 
intolerable i per això fem 
aquest crit d’alerta per dema-
nar una solució a Endesa i que 
l’Ajuntament, la Generalitat i 
el Síndic de Greuges facin tota 
la pressió a la companyia”. Afe-
geix que “volem que tots els 
barris siguin de primera i això 
vol dir que tots els barris de la 
nostra ciutat tinguin garantits 
els serveis. El servei de la llum 
és bàsic. I més en ple hivern i 
en un moment de pandèmia. 
Estem parlant d’unes 150 per-
sones afectades, moltes d’elles 
de gent gran i famílies amb 
nenes i nens. En ple segle XXI 
això no es pot permetre”.
La regidora d’Igualada Som-
hi, Irene Gil, ha recordat que 
“quedar-se sense llum vol dir 

tucional i la gestió d’aquells 
ajuntaments en els que la for-
mació anticapitalista ha assu-
mit responsabilitats de govern. 
En aquest sentit des de la CUP 
consideren que experiències 
com la de Capellades o la de 
Vallbona d’Anoia són un clar 
exemple de que allà on s’han 
implicat en la governabilitat, 
s’ha avançat en la defensa dels
drets socials, de la participació 
ciutadana i amb el compromís 
independentista. 

A banda de la presència 
d’Auber i Baqué, l’actual re-
gidora de Capellades, Susana 
Moreno, també ocuparà un 
dels llocs a la llista com a su-
plent.
El regidor de Masquefa Car-
les Bou ocuparà el número 
43 de la llista. Bou, ha entrat 
de regidor en els darrers me-
sos a l’Ajuntament però té una 
llarga trajectòria d’implica-
ció en els moviments socials 
i en els darrers anys ha estat 
membre de la «Plataforma pel 
Tancament de l’Abocador de 
Can Mata». La plataforma ha 
promogut i convocat nombro-
ses mobilitzacions i actes per 
exigir el tancament del macro 
abocador dels Hostalets de Pi-
erola que ja té el permís de la 
Generalitat per ampliar la seva 
capacitat.
Amb la presència de Car-
les Bou a la llista, la CUP es 
fa seu el compromís amb el 
tancament de l’abocador així 
com amb la resta de lluites 
per la defensa del territori de 
la comarca, com la de la con-
ca d’Òdena, actualment ame-
naçada per la proposta de pla 
director i la construcció del 
macropolígon de Can Morera.

quedar-se sense aigua calen-
ta, sense estufes, sense cale-
facció, sense nevera ni con-
gelador o sense televisió, que 
per molta gent gran és l’única 
manera de tenir una finestra 
oberta a l’exterior. També sa-
bem que al barri de Montser-
rat hi ha el cas d’una persona 
que utilitza un equip sanitari 
de suport respiratori”.
Els habitatges afectats són les 
que reben la llum del trans-
formador ubicat a la plaça 
d’Alcàntara, que és el més 
antic del barri de Montser-
rat, per la qual cosa Igualada 
Som-hi demana a Endesa que 
faci una revisió i reparació 
dels danys que pugui tenir 
per assegurar la potència ne-
cessària i un servei òptim. És 
una estació que va ser cons-
truïda a l’any 1958 i que els 
darrers anys ha patit un dete-
riorament.
Jordi Cuadras ha enviat un re-
queriment per escrit al respon-
sable de la xarxa elèctrica d’En-
desa a la Catalunya Central i 
també ha demanat per carta 
una solució al conseller d’Em-
presa de la Generalitat, Ramon 
Tremosa. Els veïns també faran 
la denúncia pertinent a l’Ofi-
cina de Consum i portaran la 
situació a la Síndica Municipal 
de Greuges d’Igualada. 

VOLS TREURE’T EL 
CARNET DE CARRETONER?
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE
OBTINDRÀS UN

LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS  
FINS A  12.000 Kg. 

amb conductor /  sense conductor

- Carretons d’ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE 
CARRETONS ELEVADORS

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA

Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65
a.carretilles@gmail.com

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



Per primer cop en la 
història del Gremi cap 
animal participarà de 
la festa i no rebran la 

tradicional benedicció
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REDACCIÓ / LA VEU 

T al com l’Antic Gremi 
de Traginers d’Iguala-
da va avançar fa unes 

setmanes s’han anat plantejant 
diferents fórmules, consensu-
ades amb l’Ajuntament d’Igua-
lada, per adaptar la celebració 
dels Tres Tombs i la resta d’ac-
tes a la situació actual. Des de 
l’organització sempre s’ha tin-
gut present que el més impor-
tant és mantenir la qualitat de 
la festa, no la quantitat, i que 
qualsevol dels actes que es pu-
guin dur a terme mantinguin 
l’essència de la festa per da-
munt de tot.
Finalment, i a causa de la si-
tuació actual, tots els actes que 
formen part de les festes gre-
mials enguany es concentra-
ran pràcticament en un de sol. 
El que sí es mantindran, amb 
també canvis, són els concur-
sos de l’entitat, el de fotografia 
organitzat amb l’AFI, i el de 
dibuix a les escoles, dels quals 
s’informarà properament.
Dissabte 16 a les 12 del mig-
dia hi haurà el tradicional re-
pic de campanes i dispar de 
morterets anunciant les festes. 
Donat que en aquesta edició 
no s’han nomenat banderers, 
les banderes gremials presi-
diran el balcó de l’Ajuntament 
durant la jornada del mateix 
dissabte.
Com cada 17 de gener a Igua-
lada, el proper diumenge a 
2/4 d’11 del matí i a la basíli-
ca de Santa Maria tindrà lloc 
el solemne ofici en honor a 
Sant Antoni Abat, concelebrat 
per mossèn Francesc Xavier 
Bisbal i predicat per mossèn 
Eduard Flores. L’aforament, 
del qual ja ha finalitzat la ins-
cripció prèvia i que ha donat 

Tres Tombs simbòlics per mantenir la tradició

prioritat als socis i sòcies de 
l’entitat, serà limitat i seguirà 
les mesures sanitàries actuals. 
Seguidament i també a dins de 
la basílica s’onejaran les ban-
deres al so de la Patera, que 
s’interpretarà amb orgue, i es 
realitzaran uns “tres tombs” 
purament simbòlics, amb Sant 
Antoni, les dues banderes gre-
mials i el Fanal encapçalant la 
comitiva.
Per primer cop en la història 
del Gremi cap animal parti-

ciparà de la festa i no rebran 
la tradicional benedicció. 
Malgrat tot, les banderes sí 
que faran tres tombs i seran 
beneïdes i per tant, en aquest 
format gairebé íntim i redu-
ït, es garantirà un any més la 
ininterrupció de la celebració, 
que està a les portes del bicen-
tenari.
L’acte serà retransmès en di-
recte pel canal Youtube de 
l’Ajuntament en el següent 
enllaç: https://youtu.be/bfN-
7f9M12I4

La festa, la més antiga 
de Catalunya, arribarà 

l’any vinent al 
200 aniversari
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Programa d’actes

Enguany, a causa de la situa-
ció provocada per la covid-19, 
el programa d’actes s’ha vist 
afectat. 
Al mateix temps, anunciar-vos 
que la celebració dels actes del 
present programa no es podrà 
garantir fins al darrer moment, 
donat que algunes de les res-
triccions que dicti el Procicat 
en funció de la situació d’aquell 
moment, poden fer modificar o 
ajornar alguna de les activitats 
previstes. 

DISSABTE 16 DE GENER
A les 12 del migdia, repic de 
campanes i dispar de mor-
terets anunciant l’inici de les 
festes d’enguany.

DIUMENGE 
17 DE GENER
A 2/4 d’11 del matí se  celebra-
rà el solemne ofici concelebrat 
per mossèn Francesc Xavier 
Bisbal, rector moderador “in 
solidum” de les parròquies de 
Santa Maria i la Sagrada Famí-
lia i predicat per mossèn Edu-
ard Flores, rector “in solidum” 
de les mateixes. Hi haurà la tí-
pica benedicció de panets.
Hi participaran amb els seus 
cants la coral Exaudio. Al fi-
nalitzar es cantaran els goigs 
de Sant Antoni.
Per tal de poder assistir a l’ofi-
ci i controlar l’aforament serà 
necessari que prèviament re-
serveu entrada. Ho podeu 
fer trucant al següent telèfon: 
680633419 (Gerard Paradell), 
del dia 7 al 11 de gener. Les 
entrades es podran reservar 
per grups d’una mateixa uni-
tat familiar, fins a assolir l’afo-
rament permès.
Posteriorment, els dies 13, 14 
i 15, les entrades s’hauran de 
recollir entre 2/4 de 5 i 7 de la 
tarda al despatx parroquial de 
Santa Maria.
Els socis i sòcies de l’entitat 
tindran preferència en aquest 

acte.
L’ofici es podrà seguir en di-
recte pel canal de YouTube 
de la parròquia “Santa Maria 
Igualada”.
Sortint d’ofici Tres Tombs sim-
bòlics, amb la típica benedic-
ció.

DILLUNS, 18 DE GENER
A 2/4 de 8 del vespre i a l’es-
glésia de la Soledat, missa en 
sufragi pels socis traspassats.
 
DISSABTE 30 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda i al Te-
atre Municipal l’Ateneu, pre-
sentació del conte Us sumeu a 
la festa?, amb la presència de 
l’escriptor Oriol Solà i Prat i 
la il·lustradora Elisabet Serra 
i Vendrell, que ens oferiran 
unes paraules amenitzades per 
Martí Rossell i Pelfort. A par-
tir de les 6 de la tarda el teatre 
obrirà les portes per tal que els 
assistents es vagin acomodant 
esglaonadament.
Seguidament es realitzarà el 
sorteig de tortells gentilesa de 
les pastisseries: Pla, Closa, Bon 
Tast i Fidel Serra. En aques-
ta ocasió, només els associats 
participaran en el sorteig, i per 
tant, el tortell es lliurarà al soci 
o sòcia present.
A continuació tindrà lloc el 
concert Música de pel·lícules, 
amenitzat per la Banda de 
Música d’Igualada, dirigida 
per Concepció Ramió i Diu-
menge.
Per tal de poder assistir a l’ac-
te i controlar l’aforament serà 
necessari que prèviament re-
serveu entrada. Ho podeu fer 
trucant al telèfon 657231464 
(Montserrat Argelich) del dia 
18 al 22 de gener. Les entrades 
es podran reservar per grups 
d’una mateixa unitat famili-
ar. Les entrades s’enviaran al 
correu electrònic o WhatsApp 
que s’hagi indicat en el mo-
ment de la reserva. En aquest 

primer interval de reserva 
cada soci tindrà dret a dues 
entrades.

DEL 24 DE MARÇ 
A L’1 D’ABRIL
Exposició del 16è Concurs de 
Dibuix “Surt a veure els Tres 
Tombs”, als baixos de la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

DISSABTE 27 DE MARÇ
A les 12 del migdia, als baixos 
de la Biblioteca Central entre-
ga de premis del 16è Concurs 
de Dibuix Infantil “Surt a veu-
re els Tres Tombs”.

DEL 30 D’ABRIL AL 16 DE 
JUNY 
Exposició fotogràfica al Mu-
seu de la Pell, en motiu del 
90è aniversari de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada. Es po-
dran visitar dues exposicions 
simultàniament relacionades 
amb la Festa dels Tres Tombs:
Per una banda la relacionada 
amb el 41è Concurs Fotogrà-
fic “Recordant els Tres Tombs 
d’Igualada”, en què els concur-
sants hi hauran participat a 
través de fotografies digitalit-
zades. Es tracta d’un concurs 
obert a tothom, les bases del 
qual es concretaran i es comu-
nicaran més endavant.
I d’altra banda, es podrà visi-
tar també l’exposició “40 anys 
fotografiant Tres Tombs” -se-
lecció de fotos premiades du-
rant els 40 anys de concurs 
fotogràfic sota el lema “Típics 
Tres Tombs”-, amb la col·labo-
ració de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada.

ALTRES 
INFORMACIONS
En relació al dinar de germa-
nor celebrat a la Tossa el dar-
rer diumenge de maig i a l’ex-
cursió gremial, en el cas que 
es poguessin dur a terme es 
comunicaria més endavant.

 699 128 725

 PER COMANDES ONLINE: 
calfumigualada@gmail.com 

BUSQUEU-NOS A LES XARXES SOCIALS
              @calfumigualada  
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Es mantenen els concursos de dibuix infantil a les escoles 
L’Antic Gremi de Traginers 
informa que els concursos ha-
bituals de dibuix infantil i de 
fotografia sí que es faran.

16è Concurs de Dibuix 
Infantil
A les escoles
A causa de la situació provo-
cada per la covid-19, aquest 
gener del 2021 la celebració 
dels Tres Tombs tal com la co-
neixem i la gaudim al carrer, 
malauradament no serà pos-
sible. Els actes han requerit 
ser plantejats d’una manera 
diferent i els que puguem dur 
a terme seran mínims i molt 
simbòlics. Malgrat tot, des de 
l’Antic Gremi de Traginers 
hem apostat per no inter-
rompre el concurs de dibuix 
adreçat als nens i nenes de la 
ciutat i per això us animem 
a seguir-hi participant com 
cada any. Per tant, entenent 
que serà un any singular, les 
bases del present concurs 
també les hem adaptat. Hem 
cregut oportú fer arribar a 
les escoles un petit vídeo, que 
us convidem a veure amb els 
nens i nenes on els hem volgut 
explicar el significat d’aquests 
Tres Tombs simbòlics, i en el 
qual, els animem a participar 
de nou en el concurs.
És una campanya promocio-
nal que té la finalitat de fer ar-
ribar als nens/es de diferents 
escoles una de les tradicions 
més importants de la nostra 
ciutat. Els alumnes de les es-
coles participants hauran de 
dibuixar un element caracte-
rístic de la festa, utilitzant, si 
es creu necessari, el vídeo ex-
plicatiu així com les diferents 
imatges que es troben com a 
recurs a la present pàgina web. 
Els dibuixos prèviament se-
leccionats s’exposaran ALS 
BAIXOS DE LA BIBLIOTE-
CA CENTRAL D’IGUALA-
DA DEL 24 DE MARÇ AL 1 
D’ABRIL DE 2021.

Participants
Els participants són els infants 
d’educació infantil (3 cursos) 
i els d’educació primària (6 
cursos). En total 9 cursos, tot i 
que poden ser dos o més clas-

ses per curs, en el cas que l’es-
cola en tingui.
Normes de la campanya
1- Cada escola haurà de fer el 
concurs intern per categories 
(9 cursos) amb el tema men-
cionat anteriorment; en el cas 
que fos doble línia (18 clas-
ses). Des de l’escola s’haurà 
d’escollir un dibuix per classe 
que seran els que s’entregaran 
a l’Antic Gremi de Traginers. 
És a dir 9 dibuixos en total 
(en el cas d’una línia), o bé 18 
dibuixos en total (en el cas de 
doble línia).
2- L’Antic Gremi de Traginers 
repartirà a cada escola les là-
mines perquè els nens i nenes 
puguin fer els dibuixos.
3- A cada obra hi ha de cons-
tar el nom del/la participant, 
el curs i l’escola (al darrere del 
full).
4- L’Antic Gremi de Traginers 
recollirà a cada centre ins-
crit les obres seleccionades i 
posteriorment, després de l’ex-
posició, les retornarà.

Termini d’execució
Cal que us inscrigueu al con-
curs fent-nos arribar un cor-
reu electrònic a:
anticgremitraginersigualada@
gmail.com fins el 15 de gener.
En conèixer el número d’ins-
crits us repartirem les làmines 
durant la setmana del 18 al 22 
de gener, i paral·lelament us 
enviarem el vídeo.
Concurs a les escoles fins el 19 

de febrer de 2021.
A partir del 23 de febrer un 
membre de l’organització 
vindrà al centre a recollir les 
obres seleccionades pel vostre 
professorat.
Els dibuixos presentats seran 
seleccionats per un jurat for-
mat per membres de la junta 
de l’entitat, entre d’altres. Els 
dibuixos seran seleccionats 
per categories per tal que en 
surti un de premiat per cada 
curs, més els premis especials.
El veredicte es comunicarà 
per correu electrònic, al ma-
teix correu des d’on s’hagi re-
but la inscripció.
L’exposició dels dibuixos, als 
baixos de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, serà del 24 de 
març a l’1 d’abril de 2021. El 
dissabte 27 de març de 2021 
a les 12 del migdia es farà el 
repartiment de premis als ma-
teixos baixos de la Biblioteca 
Central.
Hi haurà un premi per a cada 
categoria i diferents premis es-
pecials.
bans d’un mes, una vegada fi-
nalitzada l’exposició seran re-
tornades a les escoles, excep-
tuant les premiades. Cal dir, 
que totes aquelles obres que 
no tinguin les dades identifi-
cadores tampoc es retornaran.

Notes
L’Antic Gremi de Traginers 
s’encarregarà de realitzar les 
notes de premsa i puntual-

ment, inserir els anuncis de 
la campanya amb la relació de 
les escoles participants (això 
no obstant, no impedeix que 
cada escola faci les seves no-
tes, si ho considera oportú). 
Confiem que des de les escoles 
fareu ressò de l’exposició als 
alumnes i a les seves famílies. 
Convideu-los a veure la mos-
tra àmplia i variada de dibui-

xos seleccionats, a més a més 
d’informar del dia de la reco-
llida de premis als alumnes 
guanyadors.

Concurs Fotogràfic
Les bases del 41è Concurs 
Fotogràfic es concretaran 
més endavant. Us podem 
avançar, però, que en aques-
ta edició les fotografies es 
lliuraran via digital i restarà 
obert a tothom qui vulgui 
participar, indiferentment de 
si esteu federats, o no.
Del 30 d’abril al 6 de juny les 
fotografies premiades i par-
ticipants en aquest 41è Con-
curs Fotogràfic estaran expo-
sades al Museu de la Pell sota 
el títol “Recordant els Tres 
Tombs d’Igualada”.
A més a més, també es po-
drà visitar una altra exposi-
ció que acollirà una selecció 
de les fotografies premiades 
durant els 40 anys de Con-
curs Fotogràfic sota el lema 
“Típics Tres Tombs”, i que es 
durà a terme amb la col·labo-
ració de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada.

També servei autorentat

C/Alemanya 47 - (Polígon Industrial ) 
08700 Igualada
Tel. 938 045 801 

640 214 268
info@calvetanimalsiplantes.com 
www.calvetanimalsiplantes.com
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Una mica d’història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada
La festa dels Tres Tombs a 
Igualada és una mostra viva 
de la importància de les ce-
lebracions de Sant Antoni en 
el conjunt del territori català. 
Són milers els pobles que fan 
festa en aquestes dates. Aquí 
la transcendència històrica 
dels traginers, amb l’entitat 
més antiga de Catalunya i que 
es remunta a l’any 1822, l’han 
convertit en una diada molt 

especial.
La figura de Sant Antoni és una 
de les més venerades a la cul-
tura occidental. La seva llegen-
dària història, els poders que 
se li atribueixen com a guari-
dor i la seva condició de patró 
dels pagesos, l’han convertit en 
protagonista d’un munt de ce-
lebracions als països catalans, 
que s’han vinculat, en molts 
casos, a rituals de benedicció 

del bestiar.
A l’Anoia, per exemple, la im-
portància del dia de Sant An-
toni no es pot entendre sense 
parlar dels Traginers, comer-
ciants i transportistes que amb 
els seus carros amb cavalleries 
feien arribar les manufactures 
papereres, tèxtils i adoberes 
des d’Igualada fins a Barce-
lona, Tarragona i als mercats 
de Castella o altres indrets 
llunyans, com els ports de A 
Corunya, per a l’exportació de 
mercaderies a les Amèriques. 
D’aquí el pes que té el Gremi 
de Traginers de la vila; tradi-
cionalment encarregat d’orga-
nitzar la festa dels Tres Tombs, 
sens dubte, la més important 
de l’hivern i que organitzava 
actes com la missa solemne, el 
tradicional ball, entre d’altres, i 
com a acte rellevant la cercavila 
dels Tres Tombs en la qual l’ac-
te central era la benedicció dels 
animals, ja que es creia que els 
animals restarien protegits de 
malalties i desgràcies durant 
tot l’any.
El dia de Sant Antoni, pagesos 
i traginers raspallaven els seus 
animals i preparaven els guar-
niments per tal de portar-los a 
beneir amb els seus millors ar-
reus. L’origen dels Tres Tombs 
podria estar en el mateix ritual 
de benedicció dels animals. El 
nom provindria del fet de do-
nar voltes a l’entorn d’un lloc 
sagrat: l’església, la imatge del 
sant, una ermita, una creu o la 
foguera de Sant Antoni.
La cercavila dels “Tonis” com 
així són coneguts els parti-
cipants en els Tres Tombs va 
tenir un especial relleu a l’any 
1960.
Presidia al consistori munici-
pal Josep Singla i Morera, gran 
entusiasta de les nostres tradi-
cions. Gràcies al seu interès, 
podem agrair la construcció 
de la “Diligència Igualadina”, 
reproducció exacte de les que 
feien el recorregut Igualada 
– Barcelona, i que tirada per 
cinc, set o una vegada amb 
nou cavalls enriqueix de ma-
nera extraordinària la multi-
color desfilada anyal dels Tres 
Tombs.
Una de les efemèrides més re-
cents, va tenir lloc l’any 1972 
quan es commemorà els 150è 
aniversari de la Bandera Pe-
tita i també, la constitució del 
Gremi. Presidí els actes l’Excm. 
Joaquim Nogueres i Marquez, 
capità general de Catalunya, 
el qual amb la presència del 
consorci en ple i altres agremi-
ats, va posar al saló d’actes de 

l’Ajuntament de la ciutat la ban-
dera commemorativa. Desta-
carem un acte curiós i demos-
tratiu dels nostres “homes de 
Tralla”: es varen repetir els Tres 
Tombs, tota vegada que la pluja 
va privar que es fessin en el seu 
dia. Gairebé, totes les banderes 
de la comarca, acompanyaren 
aquest assenyalat acte.
Un nou guardó va enfortir els 
valors tradicionals i folklòrics 
de la festa a l’any 1974. L’ajun-
tament que presidia Joan Grau 
i Vilasseca atorgà a l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada, la 
Medalla de la Ciutat al mèrit 
cultural, en aquest acte celebrat 
al saló de sessions de la Casa de 
la Vila, i fou present el gover-
nador civil i el president de la 
diputació.
A l’any 1976 l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada rebé un 
altre reconeixement. L’Exc-
ma. Diputació de Barcelona, 
li atorgà la Medalla d’Or de la 
Província, i és la única entitat 
igualadina que té aquest preuat 
guardó. El lliurament va ser fet 
pel ministre Excm. Rodolfo 
Martin Villa i el president de la 
diputació Senyor Samaranch, 
les mateixes autoritats que dos 
anys abans atorgaren la meda-
lla de la ciutat.
L’any 2009 l’entitat va ser reco-
neguda amb la Creu de Sant 
Jordi, per la seva tasca, ja que 
des de l’any 1822, i de manera 
ininterrompuda, ha organitzat 
a la capital de l’Anoia la festa 
dels Tres Tombs, una de les 
més arrelades a Catalunya.
L’any 2010 l’entitat va ser decla-
rada Festa Tradicional d’Inte-
rès Nacional. La Generalitat de 
Catalunya, a través del Catàleg 
del Patrimoni Festiu, reserva 
la denominació de Festa Tra-
dicional d’Interès Nacional a 
les celebracions recuperades, 
reconstruïdes o de nova crea-
ció, sempre a partir d’uns an-
tecedents transmesos de gene-
ració en generació, i amb una 
trajectòria mínima de 25 anys 
de celebracions ininterrompu-

des, que hagin assolit caràcter 
identitari en les comunitats 
que sustenten les festes i que 
tinguin una projecció nacional.
Per aquest motiu, també, que 
cal recordar un sacerdot igua-
ladí, per cert molt estimat, que 
durant els anys de la Guerra 
Civil el dia 17 de gener, des 
d’un balcó de l’Horta Vella, feia 
passar els animals i carros per 
sota el balcó i Mossèn Amadeu 
Amenós, beneïa les cavalleries. 
Varen ser uns actes molt emo-
tius i no absents de perill que 
ens demostren el sentiment i 
l’empeny que els nostres avant-
passats tenien per la tradicio-
nal celebració.
Per fer un resum del potencial 
que any rere any va anar ad-
quirint la nostra festa, volem 
recordar la quantitat de car-
ruatges d’època en perfectís-
sim estat de conservació, com 
també, la nostra diligència, 
carruatge únic a tot l’estat, i que 
ha recorregut gran part de Ca-
talunya.
Amb la nostra diligència, 
l’Antic Gremi de Traginers ha 
arribat a la Santa muntanya de 
Montserrat fins al peu del Mo-
nestir, acte en el qual la ciutat 
a portat el ciri votiu a la nostra 
patrona Verge de Montserrat. 
No defalleix aquest Gremi i és 
que en l’any 1981, el dia 13 de 
desembre, el consell de minis-
tres espanyol declara la festa 
“Fiesta de interés turístico Na-
cional”.
Si bé, des de fa uns anys, di-
verses localitats celebren nova-
ment aquesta festa, ens enor-
gulleix de ser la única que des 
de l’any de la fundació, 1822, 
s’han celebrat els Tres Tombs 
cada any, i, fins i tot en les 
condicions climàtiques més 
adverses, els Tres Tombs s’han 
celebrat, i això, ens esperona a 
posar el màxim interès i treball 
per continuar aquesta cente-
nària tradició i fer-la viure als 
nostres conciutadans que any 
rere any omplen els carrers per 
veure passar la comitiva.

Tel. 650 463 834
infodankaes@gmail.com

centredankaes

Ens trobem a la comarca de l’Anoia
A2 sortida 545 direcció Ponts Andorra

C-1412 km51 Camí de Sant Pere de Copons

Club Hípic l’Espelt
Ctra. de l’Espelt km 2,2 Òdena (Barcelona)       
Tel. 670 573 790      www.chlespelt.com



Humans de l’Anoia @ humansanoia
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P #latevaveu

Jordi Aymami @jordiaymami

TraginersIgd  @@TraginersIgd

Diana Gómez @dianagmz7

Alba Vergés Bosch @albaverges

Casal Popular Igd @El_Foment

Júlia @juliia_carmona

Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya @CastellsCat

Avergonyit pel que està passant a EEUU, mai res 
serà igual. Resistim al populisme, defensem la di-
versitat i la democràcia com els grans valors de la 
convivència . I sortim a lluitar !!!

Enguany ens adaptem a les mesures i aquest any, 
al gener, no podrem celebrar els #trestombs tal i 
com estàvem acostumats els últims anys. No es 
farà cap acte amb cavalls al carrer. Però esperem 
poder celebrar el 199è aniversari amb la màxima 
essència de la festa

Em frapa el poder balsàmic que té la neu. Em re-
laxa i em posa de molt bon humor. Madrid està 
preciosa. I el que queda!

Equips de vacunació, @salutcat, @bomberscat, 
@semgencat, @mossos i altres cossos d’emer-
gència col·laboren per arribar als punts de va-
cunació planificats aquests dies de temporal. 
Alguns s’han reprogramat i la resta es fan amb 
normalitat. Gràcies a totes i tots!

Victòria Popular. Adrià Carrasco ha tornat de 
l’exili després de gairebé tres anys a Bèlgica, per 
l’arxivament del seu cas. Tres anys exiliat lluny 
dels seus. Tres anys lluny del seu país Tres anys 
per res

No és per copiar, és per salut. Per molt que ens 
separeu en dos aules, continuem sent 40 alum-
nes per aula. En el meu cas he d’agafar 3 trans-
ports públics diferents i més d’una hora de tra-
jecte. No penseu reaccionar?

Els @grillatsmorats comencen l’any amb la pu-
blicació d’un cd amb el repertori de la colla: “Les 
músiques dels @moixiganguers. 25è aniversari 
1995-2020”. Enhorabona!

www.veuanoia.cat

21 3 Els Tres Tombs d’Igualada tin-
dran caràcter simbòlic i no hi 
haurà animals

13 del 14 llits de la UCI de 
l’Hospital, ocupats per paci-
ents covid 

Residents i treballadors de la 
Pare Vilaseca, vacunats amb la 
primera dosi 

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Igualadina de naixement, sóc actriu 
diplomada en art dramàtic a Barcelona 
i especialitzada en Shakespeare a 
Londres. Després d’uns anys allà em 
vaig traslladar a Buenos Aires on vaig 
continuar amb la meva carrera teatral i 
vaig poder descobrir el país.
Vinculada a la ciutat i al voluntariat des 
de la Jove Cambra d’Igualada durant 
més de 15 anys, on vaig conèixer el meu 
marit, em van obrir les portes del món de 
l’oratòria i el vaig combinar amb el món 
teatral. Un actor és veu, cos i emoció, un 
bon orador també.
D’aquí va néixer el meu projecte 
empresarial Express Yourselfi, una 
empresa de formació d’oratòria 
que treballem amb els instituts, les 
universitats, les empreses i amb sessions 
individuals perquè les persones passin 
de parlar a comunicar.

Jordi Saumell Gassó 

  @jordisaumell
Georgina Gabarró   

                      @georginaagm
Albert Barrufet Brunet 

  @barrufetbrunet

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
- L’atur juvenil ha baixat fins al 0% a l’Anoia i en conseqüència els joves s’han quedat a la comarca i 
poden adquirir habitatges dignes a preus assequibles ja que aquests han baixat a preus normals.

INSTAGRAM
1. Ajuntament d’Òdena @odenacat
2. Joan Gual @gualescala
3. Enric Riba @enricriba



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per

18 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 15 de gener de 2021

APEUALTERNATIVA 3R DAVANT LA COVID

A l’empresa familiar el 
substantiu és empre-
sa, familiar l’adjectiu. 
D’avant de les conse-

qüències econòmiques de la co-
vid, parafrasejant a Josep Tapies 
(IESE), les empreses tenen tres 
alternatives: Resistir, Reinven-
tar-se o Replegar-se. Per decidir 
que és el millor s’han d’analitzar 
els diferents escenaris futurs i 
la viabilitat del negoci en ells. 
Els escenaris venen determinats 
per factors sobre els quals no 
podem influir, i la viabilitat pot 
dependre de qüestions com el 
sector, la caixa, la inventiva i les 
ganes. En decidir hem de tenir 
en compte els canvis estructu-
rals ja preexistents, com els tec-
nològics o d’economia circular.

Resistir significa mantenir el 
model de negoci, i pot requerir 
baixar les despeses, ajornar pa-
gaments, o reestructurar el ne-
goci reduint mercats o cartera 
de productes. El sobrevivent pot 
tenir l’avantatge de quedar-se 
amb “tot el pastís”, encara que 
pot-ser reduït. La resistència 
numantina, de “morir amb les 
botes posades” com el general 
Custer, pot omplir d’orgull però 
no és recomanable.

Reinventar-ser és el més reco-
manable quan l’empresa actual 
no té viabilitat. Pot-ser signifi-
ca “vendre el mateix de diferent 
forma” o canviar radicalment de 
negoci, com va fer Nokia pas-
sant de fabricar paper, a sabates 
i després telèfons mòbils. Rein-
ventar-se pot ser també canvi-
ar de lloc a la cadena de valor, 
o ampliar l’espai que s’ocupa a 
aquesta.

Replegar-se és el que toca quan 
no podem resistir ni reinven-
tar-nos. El replegament ideal 
potser vendré l’empresa, per-
què continuï en altres mans; 
d’aquesta forma es salven llocs 
de treball, i es fa caixa –pot-ser 
per iniciar en el seu moment 
nous projectes-. Si no es pot 
vendre, ni per un euro, el que 
toca és tancar.

Per decidir el més convenient 
s’ha d’analitzar les debilitats 
i fortaleses que es tenen, i les 
amenaces i oportunitats que hi 
ha. S’ha de tenir en compte a 
tots els stakeholders (persones 
amb interès legítim), que en el 
cas d’una empresa familiar in-
clourà a la següent generació. 
En prendre la decisió es demos-
trarà quin són realment la mis-
sió, visió i valors de l’empresa i 
de la propietat.

Es pot ajudar a les famílies em-
presàries a analitzar les alterna-
tives tenint en compte tots els 
factors i punts de vista; però la 
decisió ha de ser seva perquè 
són ells, i els seus continuadors, 
els que hauran de viure amb les 
seves conseqüències.  

ESP estaba mal y desinflándose cuando el virus llegó. Sin reservas y 
con una deuda total enorme. Incumpliendo sus compromisos. Luego 
ha podido y puede hacer menos y a base de más deuda. Y dependien-
do de lo que vaya a pasar fuera.

La despesa per habitant de 2020 s’ha situat en 1.482 euros, 295 euros 
més que l’any 2009, en què es va assolir el primer màxim. Addicio-
nalment s’han meritat 277 euros per habitant de despesa COVID, 
de forma que la despesa per habitant el 2020 arriba en conjunt als 
1.759 euros.

PERE PRAT
Empresari
@pere_prat 

No tornarem a la normalitat que teníem abans de la #covid.
S’han accelerat tendències que ja estaven presents: sostenibilitat, internet...
Hem d’aplicar el que hem après, descartar rutines que no ens convenen, i 
reinventar-nos.

“Per constituir una APEU cal que els sectors 
econòmics del espai delimitat 

hi estiguin d’acord i hi votin favorablement.”

“Resistir significa 
mantenir el model de negoci”. 

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

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 

JORDI TARRAGONA COROMINA
Conseller de famílies empresàries

Fa cinquanta anys a Toronto 
es va posar en marxa una 
iniciativa anomenada BID 
(Business Improvement 

District) com eina per dinamitzar 
els centres comercials. Aviat va ser 
seguida per Nova Orleans i es van 
anar estenent per tot Amèrica del 
Nord. El 2004 es va constituir el 
primer BID urbà a Londres i avui 
n’hi ha més de 2.500 a tot el món. 
El 2017 es van impulsar dues proves 
pilot a Barcelona (al barri del Born 
i a Sant Andreu) utilitzant l’article 
54 de la llei de Comerç 18/2017 i 
el passat desembre es va aprovar al 
Parlament de Catalunya la llei de 
les APEU (Àrees de Promoció Eco-
nòmica i Urbanística) que va tenir 
el 88% de suport a la cambra i que 
havia estat impulsada per la con-
selleria d’Empresa i Coneixement, 
aleshores dirigida per la igualadina 
Àngels Chacón, després d’escoltar 
las insistents demandes del sector 
del comerç.

APEU és una eina de col·laboració 
de caràcter publicoprivat que per-
met que una zona geogràfica, que 
inclogui un o diversos municipis, 
puguin promocionar i impulsar 
locals i àrees de concentració d’ac-
tivitat econòmica, amb l’objectiu de 
consolidar un model de ciutat com-
pacte i mediambientalment eficient, 
per incrementar la competitivitat i 
afavorir la creació d’ocupació. Es-
tem parlant d’una eina potent pel 
desenvolupament urbà, turístic, 
comercial o industrial, utilitzant 
tècniques i accions de dinamització 
i és un bon vehicle per captar inver-
sions i per fer plans de actuació com 
poden ser la reducció del nombre 
de locals buits, neteja, seguretat, se-
nyalització, decoració, il·luminació i 
també per gestionar serveis de for-
ma compartida (com poden ser els 
logístics o la digitalització)

Per constituir una APEU cal que 
els sectors econòmics del espai de-
limitat hi estiguin d’acord i hi votin 
favorablement. Es poden constituir 
a instàncies de les administracions 
o dels particulars, de sectors especí-
fics o de caràcter més ampli i es con-
figura com un model que podria ser 
una bona eina a l’hora de sortir de 
la crisi, ja que té l’avantatge de que, 
una volta constituïda, les contribu-
cions acordades són obligatòries i hi 
han de participar tots els integrants, 
siguin de dimensió gran, mitjana o 
petita. I, com ja hi ha experiència de 
molts anys en indrets ben diferents, 
es poden veure els encerts i errors 
que s’han anat generant.

Massa sovint els agents econòmics 
es queixen de la manca de mitjans 
per sobreviure enmig dels canvis 
socials i en especial els provocats 
pels grans actors i els gegants de 
la distribució. Generalment es de-
mana, bé sigui per la incapacitat 
de gestió o per la manca de recur-
sos, posar-los traves per igualar la 
competència, en lloc de cercar in-
novacions per fer les seves empre-
ses més profitoses. Potser ara sigui 
un bon moment per reflexionar 
sobre les eines i iniciatives per mi-
llorar l’eficiència i aquesta en pot 
ser una. Estem en un canvi de pa-
radigma i per mantenir les activi-
tats actuals caldrà fer més coses, si 
volem que les ciutats (o les zones 
geogràfiques) tinguin una perso-
nalitat diferencial que els permeti 
atreure clients i inversions. Pri-
mer s’hauria de treballar com un 
col·lectiu i després, en els detalls, 
cadascú hi hauria de posar el seu 
valor específic. Fer el de sempre, 
no ajudarà a que les ciutats siguin 
sent un lloc de trobada, d’esbarjo i 
on trobar els productes que neces-
sitem. S’han de fer coses diferents. 
APEU en pot ser una.  



Un programa lide-
rat per l’Ajuntament 
d’Igualada ajuda a 

deu marques catalanes 
de moda, la majoria 

d’aquí, a penetrar en 17 
països diferents, i han 
aconseguit prop d’un 

milió d’euros 
de facturació
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D esprés de dos anys de 
feina, el Clúster cata-
là de la moda MO-

DACC ha completat aquest 
2020 el Programa Internaci-
onal de Coaching que ha aju-
dat a 10 marques catalanes del 
sector tèxtil i moda a millorar 
la presència al mercat interna-
cional.
El balanç que deixa el progra-
ma és excel·lent, ja que s’han 
aconseguit trobar un centenar 
de col·laboradors per les em-
preses catalanes a 17 països 
diferents, com França, Holan-
da, Bèlgica, Alemanya, Gran 
Bretanya, Japó o Canadà, entre 
d’altres, i també s’ha obtingut 
presència en tres mercats on-
line. 
Aquestes col·laboracions han 
donat com a resultat 401 co-
mandes i una facturació de 
prop d’un milió d’euros. A 
més dels resultats quantita-
tius, les empreses participants 
remarquen també els resultats 
qualitatius, ja que els ha servit 
per treballar els atributs de la 

Acaba el programa de Coaching Internacional amb bon 
balanç de les marques igualadines de moda participants

marca i les col·leccions que mi-
llor les posicionen als mercats 
internacionals, i els ha ajudat a 
desenvolupar una àrea d’expor-
tació permanent que seguirà 
donant fruits un cop acabat el 
programa.
L’International Coaching Pro-
gram, de dos anys de durada, 
ha tingut un cost de 120.000€, 
la meitat dels quals han estat 
finançats gràcies a un Projecte 
d’Especialització i Competiti-
vitat Territorial (PECT) con-
cedit dels fons FEDER, liderat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
gestionat per la Generalitat de 

Catalunya. La resta del progra-
ma s’ha pagat gràcies als recur-
sos provinents de la Diputació 
de Barcelona (un 25%) i a les 
aportacions privades de les 
pròpies empreses participants 
al programa (el 25% restant). 
Les deu marques que han for-
mat part del projecte són Sita 
Murt, Punto Blanco, Escorpi-
on, Messcalino, Guitare, Red 
Point, Odeclas, Docor, Parera 
Grupo i Magan.
El director general de Sita 
Murt, Toni Palmés, explica que 
aquests dos anys de feina dins 
el programa d’entrenament in-
ternacional els han servit per 
reforçar el departament d’ex-
portació, obtenir nous agents 
i contactes per ampliar mer-
cats, i compartir l’expertesa del 
director del programa, Horst 
Braun. Tot i que la igualadina 
Sita Murt és una de les marques 
catalanes més consolidades als 
mercats internacionals, Palmés 
assegura que participar al pro-
grama els ha permès “incorpo-
rar nous aprenentatges, com 
ara la manera de presentar les 
col·leccions, o bé la manera de 
fer l’anàlisi final de vendes un 
cop acabada la campanya de 
vendes multimarca, que dona 
informació molt valuosa al de-
partament de disseny”. Pel que 
fa als mercats, Palmés afirma: 
“ens hem centrat molt en Ale-
manya i Bèlgica, i la propera 
temporada obrim nou mercat 
a Taiwan; hi entrem amb un 
distribuïdor i, en aquest sentit,
el programa ha estat força de-
cisiu”.
Un altre cas, força diferent, és 
el de l’empresa Magan, amb 
seu a Esparreguera i fabrica-
ció a Igualada, que abans de 
participar al programa d’ajuda 
internacional no exportaven i 

ara, en canvi, ja són presents 
a Alemanya i a Bèlgica. El seu 
responsable, Lluís Viladrich, 
explica que participar-hi els 
ha proporcionat contactes 
valuosíssims: “nosaltres som 
forts en moda sostenible i això 
ha despertat molt interès a 
Alemanya, sobretot a la zona 
d’Hamburg”.
El seu balanç és molt positiu: 
“les tres darreres temporades 
hem facturat uns cent mil eu-
ros només a Alemanya, són xi-
fres modestes però molt bones 
tenint en compte que som una 
empresa petita. Ara el progra-
ma s’ha acabat però ens deixa 
un pòsit que ens permetrà se-
guir fent tasca internacional, 
ara ja hi tenim un peu posat”.

El Clúster MODACC agrupa 
150 empreses
El Clúster Català de la Moda 
(Modacc) és una organització 
sense ànim de lucre que integra 
gairebé 150 empreses que de-
senvolupen la seva activitat al 
voltant del negoci de la moda 
a Catalunya i representa 6000 
treballadors i 2000 milions 
d’euros de facturació agregada. 
Modacc ofereix diverses eines 
de suport al desenvolupament 
de les empreses de l’ecosiste-
ma Moda de Catalunya en els 
àmbits de la innovació, la inter-
nacionalització o el desenvolu-
pament de l’economia circular 
i realitza nombroses activitats 
de networking per estimular el 
negoci entre els associats.

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

GAMING?
VOLS TENIR UN EQUIP

Ara ja el pots tenir amb MRP Computer! 
T’ASESSOREM PERQUÈ PUGUIS GAUDIR DEL MILLOR EQUIP AL MÀXIM RENDIMENT!

TENIM ELS MILLORS COMPONENTS 
PEL TEU EQUIP GAMING!PEL TEU EQUIP GAMING!

I si vols, pots financiar el teu equip amb 
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Trobada organitzada 
per la UEA amb asses-

sors i gestors d’empreses 
per fer balanç de l’afec-
tació de la pandèmia 
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E ls parcs eòlics que la 
Ponència d’Energies 
Renovables ha declarat 

viables suposaran 44,2 milions 
d’euros pels municipis de l’Ano·
ia on s’instal·lin, durant els 25 
anys de vida útils. Aquesta xifra 
és la resultant de la suma dels 
milions d’euros en impostos 
que recaptaran els ajuntaments 
(ICIO, IAE i BICE) i els mili·
ons d’euros que corresponen al 
lloguer dels terrenys on s’instal·
len els aerogeneradors.
Al total de Catalunya, la xifra 
assolirà els 237,8 milions d’eu·
ros. Els municipis de la Segar·
ra seran els que més ingressos 
rebin al llarg d’aquest període, 
100,3 milions d’euros, seguits 
dels de l’Anoia amb 44,2 mili·
ons i la Ribera d’Ebre amb 31,3.
A més dels 237,8 milions, s’esti·
ma que els guanys derivats per 
aquestes comarques implicaran 
218 llocs de treball permanents 
per a l’operació i el manteni·
ment de les instal·lacions du·
rant un mínim de 25 anys. Els 
llocs de treball qualificats tenen 
una retribució total que suma 
5,2 milions d’euros anuals, més 
1,7 milions d’euros en les cor·
responents aportacions anuals 
a la Seguretat Social. L’ocupació 
generada a través de l’execució 
dels parcs eòlics es repartirà 

Assessors d’empreses lamenten 
la dificultat de resposta d’Hisenda 
i Seguretat Social 

Els projectes d’energia 
eòlica suposaran 44,2 
milions per a l’Anoia
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E n una trobada virtual 
celebrada a finals d’any 
entre la Unió Empresa·

rial de l’Anoia amb el sector de 
professionals, assessors i ges·
tors d’empreses, es va generar 
un interessant debat al voltant 
de la situació provocada en el 
si de les empreses arran de la 
pandèmia de la covid·19, així 
com les repercussions a mitjà i 
curt termini. La trobada també 
va servir per a conèixer de pri·
mera mà les seves necessitats i 
inquietuds. 
Els professionals assistents a la 
reunió van intercanviar opi·
nions al voltant de la situació 
generada arran dels expedients 
d’ocupació temporal i les me·
sures econòmiques especials, 
uns canvis que no només han 
mantingut molt ocupats a to·
tes les gestories i professionals 
d’assessorament empresarial, 
sinó que per aquest 2021 queda 
una situació de forta incertesa 
per l’afectació que està tenint 
en les empreses i els professio·
nals autònoms.
Una de les principals traves 
amb que topen els gestors i 
assessors d’empresa és la di·
ficultat per obtenir resposta i 
atenció d’organismes com hi·
senda o la seguretat social, en 
la seva tasca de representació 
i gestió empresarial. “L’admi·
nistració ha estat amagada, no 
han facilitat ajudes ni suport 
en una quantitat molt gran de 
gestions i peticions” lamenten, 
i afegeixen que “(a l’adminis·
tració) no estan preparats ni 
tecnològicament ni per fer la 
feina a distància” una limitació 

element clau la digitalització i 
el teletreball, no només de les 
empreses sinó d’ells mateixos 
com a professionals, per estar a 
l’alçada i donar el millor servei.
D’altra banda, el sector de ser·
veis professionals demana a 
l’administració que si volen 
consolidar al teixit empresari·
al, siguin flexibles, redueixin 
impostos i pressions, vist que 
hi ha un volum de requeri·
ments innecessaris quan “ara 
no és el moment d’estrènyer a 
empreses i autònoms”.  A més, 
el sector també demana ajuts i 
suport econòmic directe a les 
empreses, i que com a govern 
sàpiguen fer un pla de recupe·
ració per poder consolidar el 
món empresarial.
El sector assenyalava en la 
reunió que en aquesta pandè·
mia no han parat “en cap mo·
ment” i que “hem hagut d’es·
tar al peu del canó, donant 
servei a les empreses, però 
també, amatents a les norma·
tives i regulacions que anaven 
sortint”. Per aquest motiu, 
han hagut de formar·se de 
forma accelerada per donar 
resposta a les empreses en 
una situació sense prece·
dents, fent de suport i escolta  
activa al món empresarial, a 
més  d’acompanyar·los i for·
mar·los en aquest nou model 
de treball, ja que no totes les 
empreses estaven formades ni 
preparades pel que estem vi·
vint, i tot el que vindrà. Mal·
grat la situació insistien en 
el fet que a l’Anoia hi ha un 
ADN emprenedor innovador 
i lluitador, i tenen l’esperança 
que l’empresa que se’n surti 
ho farà reforçada. 

que els ha repercutit en tota 
la gestió durant la pandèmia. 
“Com a agents col·laboradors 
que som, fent de pont entre 
empreses i administració, hau·
ríem de poder tenir un millor 
accés a aquests organismes, 
una finestreta única especifica 
per serveis empresarials. Sinó, 
és molt difícil ajudar àgilment 
a les empreses; i molt més en la 
situació que ens troba el teixit 
econòmic actualment”, desta·
caven.
El sector es manté a l’expectati·
va per quan hi hagi la campa·
nya de renda, pel possible ball 
de xifres arran de prestacions 
que s’han repartit de manera 
indeguda, ERTOs que encara 
no s’han cobrat i altres tramita·
cions que han estat poc clares o 
senzillament parades. 
Per aquest 2021, tot i la dificul·
tat de pensar en què pot passar, 
assessors i gestors d’empreses 
coincidien en assenyalar que 
seran clau els propers mesos ja 
que es veurà les conseqüències 
de la crisi, empreses que resis·
tiran l’embat, i altres que no; 
insistien a estar amatents amb 
els índexs d’atur quan s’acabin 
els ERTOs i en la importància 
de l’actitud de les empreses i la 
flexibilitat que puguin tenir per 
apostar pels canvis com a clau 
per la resiliència i la supervi·
vència en aquest 2021. Igual·
ment assenyalaven com un 

entre les comarques: 96 nous 
llocs de treball a la Segarra, 40 
a l’Anoia, 29 a la Ribera d’Ebre, 
23 a la Conca de Barberà, 11 a 
la Terra Alta, 10 al Solsonès, 4 
al Baix Camp i 3 al Baix Ebre.
Finalment, l’impacte econò·
mic derivat de la construcció 
dels parcs, durant els dos anys 
i mig d’instal·lació, té una pre·
visió de 270 llocs de treball, 
amb 4,92 milions d’euros en 
salaris anuals. El disseny i la 
fabricació d’equips i compo·
nents implicaria a 650 per·
sones i uns ingressos de 12,3 
milions d’euros, amb unes 
aportacions a la Seguretat So·
cial de 4 milions d’euros.
Els emplaçaments decla·
rats viables per la Ponència 
d’Energies Renovables sumen 
231 aerogeneradors i una po·
tència de 1.088,7 MW, que 
aportaran, de ser finalment 
aprovats, una producció elèc·
trica de 3.266,1 GWh. Aquest 
increment del 120% de gene·
ració anual habitual dels parcs 
eòlics en funcionament a Ca·
talunya, reduirà les emissions 
de CO2 a l’atmosfera en 1,3 
milions de tones anuals si 
substitueix generació elèc·
trica cremant gas fòssil en 
cicles combinats, i  aportarà 
146,9 milions d’euros al PIB 
català per la facturació elèc·
trica a la xarxa.

·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



Dins el projecte d’Eco-
nomia Circular de la 
Unió Empresarial de 

l’Anoia i l’Agència Ca-
talana de Residus veu 

la llum un cas d’èxit de 
simbiosi industrial
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L ’empresa igualadina de 
fertilitzants pel sector 
agrícola Labin, amb 

la col·laboració del clúster de 
la pell, Leather Cluster Bar-
celona, ha portat a terme un 
projecte de recerca i desen-
volupament que ha resultat 
positivament en un procés de 
simbiosi industrial que per-
met convertir un residu en 
recurs i que esdevingui matè-
ria primera per a l’elaboració 
d’un nou producte, en aquest 
cas biofertilitzant per al sector 
agroalimentari.
Aquest projecte ha estat possi-
ble gràcies al suport de la Unió 
Empresarial de l’Anoia a través 
de l’Agència Catalana de Resi-
dus, que ha subvencionat part 
dels assajos, analítiques, pro-
ves pilot i estudis ambientals 
del mateix projecte. L’acció 
marc s’anomena Connexions: 
Projectes de Simbiosi Indus-
trial entre empreses de l’Ano-
ia, subvencionat per l’ARC i 
que ha permès realitzar visi-
tes a empreses, entrevistes i 
sessions col·lectives de treball 
entre empreses de tots els sec-
tors, detectant així possibles 
projectes d’economia circular 
en indústries i empreses, com 
el de recuperació del pèl d’ori-
gen boví obtingut durant el 
procés d’adobat de la pell pels 
adobers, valoritzable com a 
biofertilitzant.
Des de les primeres idees a 
inicis de 2019, madurada la 
proposta i encetats els treballs, 
que han continuat durant el 
2020, malgrat les intermitèn-
cies i dificultats provocades 
per la pandèmia de la co-
vid-19, s’han pogut realitzar 
les diferents proves i assajos 
pertinents que han donat com 
a resultat positiu la viabilitat 
d’aquest procés i recuperar 
així un residu que altrament 
aniria destinat a l’abocador. El 
Leather Cluster Barcelona es 
mostra satisfet de la participa-
ció en aquest projecte de sim-
biosi industrials, ja que dona 
resposta a una de les princi-
pals inquietuds i voluntats de 
la indústria adobera: l’apro-
fitament dels subproductes 
obtinguts durant el procés 
d’adob de la pell.
Al llarg d’aquest projecte s’ha 
analitzat i estudiat de quina 
manera es podria incorporar 
el pèl com a aportació de ni-
trogen natural (nutrient ne-
cessari pel creixement de les 

Projecte anoienc d’aprofitament
del pèl animal per a adob

Aigua de Rigat 
participa en l’assaig 
clínic #JoEmCorono
REDACCIÓ / LA VEU 

S OREA, companyia ges-
tora del cicle integral 
de l’aigua, i les seves fi-

lials, entre les quals hi ha l’em-
presa Aigua de Rigat, donaran 
33.500 € a favor de l’assaig clí-
nic #JoEmCorono, gràcies a la 
campanya per passar-se a la 
correspondència digital.
La campanya, que es va ini-
ciar al mes de maig i finalitza 
el pròxim 31 de desembre, té 
l’objectiu que, per cada nou 
usuari de la factura digital, es 
donarà 1 € a la lluita contra 
el coronavirus. Així doncs, 
durant aquests vuit mesos, 
ja s’han donat d’alta més de 
33.500 persones per rebre la 
correspondència de forma 
digital.
Sorea i les seves filials faran el 
donatiu corresponent a l’assaig 
clínic encapçalat per l’equip de 
metges i investigadors de la 
Fundació Lluita contra la Sida, 
IrsiCaixa i l’Hospital Univer-
sitari Germans Trias i Pujol. 
D’aquesta manera, la compa-
nyia fa la seva contribució a la 
lluita contra el coronavirus i 
mostra el seu compromís amb 
la investigació.
El conseller delegat de SO-
REA, Emili Giralt, ha valorat 
molt positivament el resultat 
de la campanya: “el gest de les 

plantes) als processos de fa-
bricació de fertilitzants, subs-
tituint el nitrogen inorgànic, 
obtenint així un alliberament 
més progressiu al sòl.
Aquest és un cas d’èxit que 
mostra fefaentment la impor-
tància i la realitat de l’econo-
mia circular entre empreses i 
dins el sector industrial, pro-
jectes i idees que gràcies a les 
trobades entre empreses i a la 
tasca realitzada per la comis-

sió d’Economia Circular de la 
UEA es van detectant, acom-
panyant i donant forma.
La Unió Empresarial de 
l’Anoia celebra i agraeix 
l’esforç realitzat pels dos 
agents implicats en aquest 
projecte, l’empresa Labin i el 
Leather Cluster Barcelona, 
que per altra banda ja estan 
treballant en nous projectes 
d’economia circular dins les 
seves àrees d’expertesa i ne-
goci. Així mateix, tots dos, 
com a integrants de la Taula 
d’Economia Circular de la 
UEA, volen animar a em-
preses i entitats de la comar-
ca a participar del projecte 
d’Economia Circular de la 
UEA per poder detectar al-
tres oportunitats o impulsar 
els propis projectes. 

més de 33.500 persones que 
s’han donat d’alta a la corres-
pondència digital es trans-
formarà en ajuda per lluitar 
contra el coronavirus”. “La col-
laboració ciutadana i la col·la-
boració publicoprivada són 
imprescindibles per superar 
un repte d’aquesta envergadu-
ra”, ha destacat.
Amb el missatge “Un gest 
per lluitar contra la co-
vid-19”, la companyia ha 
animat els seus usuaris a 
fer el pas definitiu a la cor-
respondència digital –sense 
cap cost per a aquests– per 
poder rebre les factures i la 
seva correspondència al seu 
correu electrònic. D’aques-
ta manera, a més, la comu-
nicació és més efectiva i im-
mediata.
L’any passat SOREA i les 
seves filials van signar un 
conveni de col·laboració 
amb Creu Roja en virtut del 
qual ambdues companyies 
destinaven 1 € al Programa 
de Pobresa Energètica de 
l’organització humanitària 
per cada usuari que sol·lici-
tés rebre la seva factura de 
forma digital. La campanya 
es va tancar el passat 29 de 
febrer amb 35.200 altes a la 
factura digital, fet que va 
representar la donació de 
35.200 € a la Creu Roja.

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 
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Les noves sessions, d’in-
tensitat suau o mode-
rada, es podran seguir 

cada dimarts i cada 
dijous, entre les 11 i les 

12h, fins al proper 
mes de juny

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha desen-
volupat, durant l’any 

2020, els programes Treball i 
Formació i Enfeina’t. Tots dos 
tenen per objectiu fomentar 
l’ocupació mitjançant la con-
tractació laboral de persones 
en situació d’atur per a tasques 
de manteniment i jardineria, 
suport administratiu o d’agent 
cívic en diferents municipis 
de la comarca, amb l’objectiu 
que amb aquest aprenentatge 
trobin posteriorment oportu-
nitats laborals, quelcom que 
alguns dels participants ja han 
aconseguit.
Al llarg de l’any, l’ens comar-
cal ha fet 45 contractes d’una 
durada d’entre 6 a 12 mesos, 
tots ells a jornada completa, 
5 contractes més que el 2019. 
Concretament, 31 persones 
en el programa Treball i For-
mació, que han participat en 
el Projecte de Manteniment, 
millora i condicionament de 
parcs, jardins i espais verds, 
permetent rehabilitar i pro-
mocionar diversos espais 
verds de la comarca, potenci-
ant el manteniment i respec-
te dels ecosistemes existents i 
fent tasques de recuperació i 
preservació de zones d’interès 
turístic i natural. Hi han par-
ticipat 16 municipis: Cabrera 
d’Anoia, la Torre de Clara-
munt, Rubió, els Hostalets de 
Pierola, Masquefa, la Pobla de 
Claramunt, Òdena, Vallbona 
d’Anoia, Carme, Capellades, 
Calaf, la Llacuna, Sant Martí 
de Tous, el Bruc, els Prats de 
Rei i Castellolí.
Pel que fa al projecte Enfei-
na’t, en aquesta edició s’han 
contractat 14 persones que 

Dos programes més, Treball 
i Formació i Enfeina’t, al Consell

Noves classes de 
gimnàstica per a gent 
gran, per televisió

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia reprenen, amb 
l’inici del nou any, el 

servei de gimnàstica per a 
persones grans a través de Ca-
nal Taronja. Aquesta és una 
iniciativa que va arrencar la 
passada primavera, durant el 
confinament domiciliari pro-
vocat per la pandèmia de la Covid-19, i que ha tingut una 

molt bona acollida. Compta 
també amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada.
Les classes són d’intensitat 
suau o moderada i van a càr-
rec de la professora Isabel Ga-
llego. Gràcies a l’emissió per 
televisió es poden seguir al 
propi domicili sense cap difi-
cultat, de vegades ajudant-se 
d’elements quotidians que tot-
hom pugui trobar a la pròpia 
llar.
A partir d’aquest dimarts, 12 
de gener, i fins al proper 29 de 
març, s’emetran 4 noves ses-
sions cada setmana. I poste-
riorment, des del 30 de març 
fins al 28 de juny, es tornaran 
a repetir els mateixos progra-
mes. Cada dimarts i dijous, 
doncs, a Canal Taronja Ano-
ia es podrà veure un vídeo de 
gimnàstica suau entre les 11 
i les 11:30h i un segon vídeo 
de major intensitat entre les 
11:30 i les 12h.
La consellera d’Acció Social, 
Sandra Fernández, explica que 
“l’objectiu d’aquesta iniciativa 
del Consell Comarcal és per-
metre que les persones grans 
de la comarca puguin realit-
zar exercici físic tot evitant la 
mobilitat davant les restricci-
ons per la Covid-19 i gaudir 
de dues sessions diferents a 
la setmana, amb el nivell que 
considerin més adient, gratu-
ïtament i amb la facilitat i se-
guretat que suposa no haver 
de sortir del domicili”.

han posat en marxa iniciati-
ves comarcals en els àmbits 
de Medi Ambient, Energies i 
Sostenibilitat, Manteniment 
Urbà i també Manteniment 
i Reparació d’Instal·lacions i 
Habitatges. Aquí hi han par-
ticipat 7 municipis: Carme, 
Calaf, Capellades, el Bruc, la 
Torre de Claramunt, la Pobla 
de Claramunt i Òdena.
La sessió de tancament de 
programes ha anat a càrrec 
del vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, que ha mantingut una 
trobada amb les persones 
participants per intercanviar 
visions sobre les inquietuds i 
esperances que tenen i trans-
metre’ls la tasca que la institu-
ció fa per a la inserció laboral 
de les persones amb dificultats 

per a trobar una feina, moltes 
d’elles majors de 45 anys. Cua-
dras afirma que “en moments 
d’enorme dificultat social i 
econòmica com l’actual, les 
administracions tenim el deu-
re de fer els màxims esforços 
per a facilitar la reactivació 
del mercat laboral a la nostra 
comarca, perquè aquesta és 
la manera més eficaç de mi-
nimitzar l’impacte directe de 
la crisi sobre les persones; el 
govern del Consell Comarcal 
de l’Anoia n’és ben conscient 
i aquesta és una línia priori-
tària d’actuació. Sabem que, 
malauradament, no és sufici-
ent davant les dades d’atur que 
tenim a la comarca, però és 
imprescindible fer-ho i el nos-
tre objectiu és incrementar-lo 
any rere any”.
Els programes Treball i For-
mació i Enfeina’t del Consell 
Comarcal formen part dels 
programes del Departament 
de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies de la Generalitat de Ca-
talunya i reben el finançament 
del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), el Fons Social 
Europeu i el Ministeri de Tre-
ball, Migracions i Seguretat 
Social del Govern d’Espanya.

Al llarg de 2020, l’ens 
comarcal ha fet 45 

contractes amb una 
durada de 6 a 12 

mesos, tots a jornada 
completa, per a des-
envolupar tasques en 
diferents municipis
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

En només dos cursos 
està previst que l’actual 
Escola Maria Borés co-

menci a oferir també educació 
secundària obligatòria, un cop 
el Departament d’Educació 
de la Generalitat ha donat 
llum verda a la proposta de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt per a que el centre 
esdevingui un institut escola. 
L’actuació suposarà l’amplia-
ció de les instal·lacions amb 
un nou edifici que es construi-
rà en uns terrenys de propietat 
municipal annexos a l’escola. 
La voluntat és que els primers 
alumnes en iniciar secundària 
al poble ho facin durant el curs 
2022/2023. Durant aquest pri-
mer any es cursarà únicament 
primer d’ESO i l’oferta s’anirà 
ampliant any rere any amb 
un nou curs fins a completar 

La Pobla tindrà un institut escola el curs 2022/23
amb quart d’ESO l’Educació 
Secundària Obligatòria sense 
haver d’abandonar la població.
Aquest anunci ve a satisfer 
una antiga reivindicació del 
municipi ja que a l’actualitat 
els infants i joves a partir dels 
12 anys han de continuar els 
seus estudis a l’INS Vallbona 
d’Anoia. 
Més enllà d’evitar els desplaça-
ments que actualment han de 
fer els estudiants, la creació de 
l’institut escola suposarà altres 
beneficis, ja que al ser un mo-
del integrat de primària i se-
cundària garantirà la continu-
ïtat formativa des dels 3 fins el 
16 anys, la qual cosa permetrà 
seguir d’una manera més acu-
rada l’evolució de l’alumnat i 
potenciar alhora la convivèn-
cia entre infants i adolescents. 
Davant les dificultats per a 
disposar d’un institut propi 

al municipi, fa més d’un any 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va  iniciar els con-
tactes amb els Serveis Territo-
rials d’Educació a la Catalu-
nya Central per tal d’explorar 
altres possibilitats d’ampliar 
l’oferta educativa. Des del 
consistori es van proposar als 
responsables d’Educació tres 
propostes diferents d’ampli-
ació de l’Escola Maria Borés 
demostrant la viabilitat del 
projecte i que ha estat l’impuls 
per donar llum verda a la im-
plementació de l’institut esco-
la a la Pobla.

El Departament 
d’Educació ha donat 

el vistiplau al pro-
jecte d’ampliació del 
centre proposat per 

l’Ajuntament

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
arrenca a Sant Martí 
de Tous el Cicle Cul-

tural de Sant Sebastià, una pro-
gramació de cinc espectacles 
que tindran lloc durant tot el 
mes, els dies 16 i 17, 23 i 24 i 
29 de gener. El tret de sortida 
el dona aquest dissabte l’exhi-
bició de circ “Tous Tasta circ”, 
que tindrà lloc a les 17:30h a 
l’Ateneu de Tous i, diumen-
ge, amb l’espectacle de clown i 
màgia de la Cia Sabanni “Sol i 
fa plou”, a les 12:30h a l’Espai 
Llegendes (entrada lliure). Cal 
reservar les entrades pels es-
pectacles del Cicle Cultural de 
Sant Sebastià a la plataforma 
entradium.com, posant “Tous” 
al cercador.
El cap de setmana del 23 i 24 
de gener el Cicle Cultural con-

tinua amb el concert de Marcel 
Casellas Trio, dissabte dia 23 a 
les 17:30h a l’Ateneu de Tous; i 
la funció teatral “La llebre i la 
tortuga” de Teatre Nu, que tin-
drà lloc el diumenge 24 a les 
12:30h la plaça de l’1 d’Octubre 
(entrada lliure).
El Cicle Cultural de Sant Se-

bastià clou el divendres dia 
29 de gener amb el reconegut 
Mag Lari, que porta l’espectacle 
“Una nit amb el Mag Lari”. La 
funció tindrà lloc a l’Ateneu de 
Tous i hi haurà dos passis: a les 
18h i a les 20:30h.
Després que les mesures im-
posades per evitar la propaga-
ció de la Covid-19 obliguessin 
a suspendre la Festa Major i a 
posposar el Cicle Cultural de 
Tardor, l’Ajuntament de Tous 
i la comissió coordinadora de 
les festes, la Comissió50Tous, 
juntament amb els artistes 
compromesos, han traslladat 
els espectacles al mes de ge-
ner, al voltant del segon patró 
de Tous, en aquest Cicle Cul-
tural de Sant Sebastià. El cicle 
cultural segueix tots els proto-
cols marcats pel PROCICAT i 
s’adaptarà a les mesures socio-
sanitàries de cada moment.

Tous celebra el Cicle Cultural de Sant 
Sebastià amb cinc espectacles

ÒDENA / LA VEU 

L’ajut servirà per millorar 
l’entorn de la Masia i re-
vitalitzar el nucli de Sant 

Pere, la consolidació de la Tor-
re i la recuperació de l’edifici de 
les antigues escoles de l’Espelt
L’Ajuntament d’Òdena ha re-
but 340.781 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) fins el 2024. Un dels 
projectes que més es beneficia-
rà d’aquests ajuts serà la conso-
lidació estructural de l’extrem 
nord-est de la de la Torre de 
l’Homenatge del Castell d’Òde-
na, amb una inversió aquest 
2020 de 110.526,80 euros. L’any 
passat es va dur a terme des de 
la redacció del projecte fins a 
la licitació i l’adjudicació de 
l’obra, que es preveu que acabi 
aquest estiu.
El projecte Connectem el Barri 

i Millora de l’entorn de la Ma-
sia i revitalització del nucli de 
Sant Pere serà un altre dels que 
rebrà inversió del PUOSC, en 
aquest cas de 120.000 euros 
que arribaran el 2023. Fins el 
mes de maig està previst que 
se’n redacti el projecte i la li-
citació començaria el gener 
de 2022, i al maig s’adjudicarà 
l’obra, que acabaria l’execució 
el 2023.
El PUOSC permetrà tirar 
endavant dos projectes més 
a Òdena, d’una banda la re-
cuperació de l’edifici de les 
antigues escoles i consultori 
mèdic de l’Espelt que acaba-
rà aquest mes de juny amb 
un ajut de 45.329,32 corres-
ponent a l’anualitat del 2020, 
i de l’altra el projecte Turó 
del Castell, la memòria del 
guix amb 64.924,88 euros per 
l’anualitat del 2020.

Òdena rep més de 
340.000 euros del PUOSC

Aquest dissabte 9 de febrer 
els primers equips del CBI juguen a Les Comes!

17.45 Monbus CB Igualada vs CB Salt 
19.45 Yvette Pons CB Igualada vs CN Terrassa

Seguiu-nos a                                 @CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

Club Bàsquet Igualada
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí ha tancat ja el 
procés participatiu 

per decidir el destí de 10.000 
euros del pressupost muni-
cipal. Els veïns del municipi 
van fer arribar 35 propostes, 
de les quals 15 complien els 
requisits per ser sotmeses a 
votació.
Un cop tancat el període de 
votació, que es podia fer a 
través de l’APP de Castellolí 
o bé de manera presenci-
al a l’Ajuntament, les dues 
propostes que han resultat 
guanyadores són el desple-
gament de la fibra òptica en 
tres barris del municipi, amb 
32 vots, i la instal·lació de 
càmeres de videovigilància a 
l’entrada del municipi, amb 
29 vots d’un total de 150 vots 
emesos. Ambdues interven-
cions es faran realitat al llarg 
d’aquest 2021.
Pel que fa al desplegament 
de fibra òptica, al qual es 
destinaran 5.000 euros, es 
preveu que pugui millorar 
substancialment la connexió 

a internet de la vintena de 
masies disseminades als bar-
ris de la Puda, el Clot de la 
Bleda i Sant Feliu, i finalitzar 
així el desplegament de fibra 
òptica ja iniciat a Castellolí. 
L’altra proposta guanyadora, 
la instal·lació de càmeres de 
videovigilància als accessos 
del poble per carretera, tam-
bé té una partida disponible 

de 5.000€ i busca augmen-
tar la seguretat del munici-
pi. L’Ajuntament completarà 
aquestes partides, en cas que 
no fossin suficients per en-
llestir els projectes.
D’altres propostes que havi-
en obtingut un bon nombre 
de suports eren la creació 
d’un gimnàs al local munici-
pal El Centre, o bé la millora 

Castellolí tanca el procés participatiu del pressupost 
amb dues propostes guanyadores

de l’equipament de l’ADF de 
Castellolí, però sense arribar 
a reunir els vots necessaris.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, ha fet una valora-
ció molt positiva del procés 
participatiu, ja que “s’han 
presentat moltes propostes 
de totes les zones del poble, 
ha estat molt transversal”. 
A més de l’alta participació, 

Serra destaca que: “ha servit 
per conèixer quines són les 
necessitats dels veïns i veï-
nes, i moltes de les coses que 
s’han proposat ja s’han fet de 
seguida sense esperar la fina-
lització del procés participa-
tiu, perquè eren actuacions 
necessàries o que no requeri-
en una dotació econòmica 
molt gran, com la instal·lació 
d’una barana, un nou com-
postador, o mancances en el 
paviment”. Així doncs, per 
l’alcalde “els pressupostos 
participatius ens ha servit 
per conèixer les inquietuds 
dels veïns i poder-les resol-
dre, i veient l’èxit que ha tin-
gut, aquest 2021 els reedita-
rem ampliant-ne la partida”.

 

El desplegament de la 
fibra òptica a tres ba-
rris del municipi i la 
instal·lació de càme-

res de videovigilància 
a l’entrada del poble, 

els dos projectes 
escollits pels veïns

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí ha fet 

realitat una vella reivindicació 
de l’Escola Joan Maragall de 
substituir els finestrals de les 
aules de parvulari. Les fines-
tres eren molt antigues i resul-
taven perilloses per als infants 
i poc eficients energèticament. 
La regidora d’Educació Eva 
Vadillo ha confirmat que l’ac-

tuació s’havia contemplat de 
manera urgent per facilitar 
la ventilació de les aules amb 
motiu de la Covid-19. Les 
velles finestres de ferro que 
pràcticament arribaven a l’al-
çada del cap dels infants, s’han 
substituït per finestrals d’alu-
mini amb ruptura de pont tèr-
mic i doble vidre amb càmera 
d’aire per guanyar en eficièn-
cia energètica.
L’actuació ha anat a càrrec de 
l’empresa local Jumart.

Les aules de parvulari 
del Joan Maragall 
estrenen finestres 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí jun-

tament amb la Biblioteca de 
Vilanova del Camí, convoca 
el primer Premi de Narrativa 
breu de Vilanova del Camí, 
amb l’objecte d’estimular l’hà-
bit i el gust per la lectura i l’es-
criptura. 
Les obres, que es poden pre-
sentar fins el 5 de març, han 
de ser originals i inèdites i no 
poden haver estat selecciona-
des ni premiades en un altre 
certamen. Només s’acceptarà 
un treball per persona.
La temàtica és lliure i les obres 
poden redactar-se en català 
o castellà, amb una extensió 
mínima de 20 pàgines i mà-
xim de 50 pàgines en format 
DIN-A4, lletra Arial 11, per 
una sola cara i a doble espai.
Les narracions s’han de pre-
sentar per quadruplicat a la 
Biblioteca de Vilanova del 
Camí. El treball anirà tancat 
en un sobre on hi ha de figu-

rar el títol de l’obra i el pseu-
dònim de l’autor. 

Els dos millors relats rebran 
un premi de 600 €, el primer, 
i de 400 €, el segon
El concurs de Narrativa breu 
inclou dos premis. Un primer 
premi dotat amb 600 € i, un 
segon, dotat amb 400 €. Qual-
sevol dels dos premis podrà 
ser declarat desert, si així ho 
considera el jurat.
El jurat estarà format per 
la directora de la Biblioteca 
Municipal de Vilanova del 

Camí, una auxiliar tècnica de 
Cultura i una altra d’Esports, 
i una tècnica de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
El lliurament dels premis tin-
drà lloc a la Biblioteca Muni-
cipal de Vilanova del Camí, 
durant els actes de celebració 
de la diada de Sant Jordi, al 
mes d’abril de 2021.
L’acceptació dels premis com-
portarà la cessió dels drets de 
l’obra a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí que no retor-
narà cap dels treballs presen-
tats al Premi.
La participació en el primer 
Premi de Narrativa breu de 
Vilanova del Camí, compor-
ta l’acceptació expressa de 
les condicions establertes en 
aquesta normativa.
Qualsevol consulta relativa 
al concurs es pot fer a través 
del correu electrònic b.vi-
lanova@diba.cat i al telèfon 
938035014, en horari d’aten-
ció al públic de la Biblioteca 
o a Cultura a cultura@vila-
novadelcami.cat  i al telèfon 
938054411 extensió 4.

Vilanova del Camí promou el primer 
Premi de Narrativa breu
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MONTBUI / LA VEU 

La situació expansiva de 
la Covid-19, així com 
les importants restric-

cions sanitàries actualment 
en vigor, condicionen la ce-
lebració d’activitats amb mo-
tiu de la Festa Major d’Hi-
vern dedicada a Sant Maure. 
Sí es celebraran durant els 
propers dies les tradicionals 
celebracions religioses en 
honor a Sant Maure tant a 
la parròquia del Nucli Antic 
(aquest divendres) com diu-
menge a la parròquia del 
Nucli Urbà (diumenge). En 
principi, i si les restriccions 
sanitàries ho permeten, es 
duran a terme amb un afo-
rament reduït al 30 per cent.
Des de l’Ajuntament de San-
ta Margarida de Montbui es 
donaran a conèixer durant 
els propers dies les activitats 
culturals que es faran en el 
marc d’aquesta celebració, 
que seran, en principi, tele-
màtiques. Des del consistori 
es vol reduir al màxim la in-
teracció social, per complir 
amb les directrius sanitàries, 
en un moment on el risc de 
rebrot està en màxims (1302, 
a dia 12 de gener).
Cal recordar que el 7 de ge-
ner van entrar en vigor me-
sures especials per contenir 
l’increment de casos per 
covid-19, que inclouen, en-
tre d’altres, el confinament 
municipal, mantenen el con-
finament nocturn i restri-
geixen encara més diferents 
activitats com ara les esporti-
ves. Aquestes mesures tenen, 
d’entrada, una durada de 10 
dies, però es podrien acabar 
perllongant en el temps.

MONTBUI / LA VEU 

El passat 5 de gener van 
arribar fins a Montbui 
Ses Majestats els Reis 

de l’Orient, Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Ho van fer en globus, 
en unes condicions meteorolò-
giques del tot adverses, i sense 
la possibilitat de concentrar 
públic en el seu aterratge en 
el municipi ni tampoc en les 
activitats a desenvolupar, se-
guint les restriccions sanitàries 
de contenció de la covid-19. 
Això va impedir la realitza-
ció de la tradicional recepció 
amb públic, tampoc es va po-
der desenvolupar la tradicio-
nal cavalcada ni el lliurament 
de joguines casa per casa que 
s’organitza per les respectives 
Comissions de Reis Nucli Urbà 
i Nucli Antic.
A partir de les 5 de la tarda es 
va celebrar l’acte institucional 
de rebuda de Ses Majestats per 
part de les autoritats munici-
pals, celebrat a porta tancada i 
retransmès en streaming per la 
pàgina web municipal i la pàgi-

Els Reis d’Orient van arribar també a Santa 
Margarida de Montbui

Reis de l’Orient.
Des de la regidoria de Cultu-
ra i Festes de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
es va voler donar les gràcies als 
patges i patgesses que van rea-
litzat una tasca envejable, adre-
çant-se a tothom, i dedicant-hi 
moltes hores.

D’igual manera, es vol fer un 
agraïment a totes les famílies 
i persones que han col·laborat 
amb aquesta activitat, fent pos-
sible que la màgia de la Festa 
de Reis, arribi enguany als més 
menuts i menudes, d’una ma-
nera adaptada a la situació de 
pandèmia que estem vivint.

La Festa Major 
d’hivern, condicio-
nada per la covid

na municipal de Facebook. 
Enguany els Reis de l’Orient 
van fer acte de presència a 
l’Ajuntament, on van ser re-
buts per l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez, per la regidora de Cul-
tura, Festes i Gent Gran Sara 
Bergantiño. Tampoc no hi van 
faltar els patges Reials Hamend 
i Alika, i els nens de les escoles 
Garcia Lorca i Antoni Gaudí, 
que van llegir sengles cartes de 
benvinguda a Ses Majestats.

Els Patges Reials van fer 450 
videotrucades als infants
Els Patges Reials van fer durant 
els dies previs a la Festa de Reis 
fins a 450 videotrucades amb 
un total de 650 infants mont-
buiencs i també dels pobles ve-
ïns, sempre que ho sol·licitessin 
els seus familiars. Les videotru-
cades, aproximadament d’uns 
5 minuts de durada, es van 
realitzar aprofitant les noves 
tecnologies, i en elles els patges 
i patgesses reials parlaven amb 
els infants i rebien les peticions 
de joguines i regals per tal de 
remetre-les a Ses Majestats els 

MONTBUI / LA VEU 

La millora de voreres en 
el municipi és una de les 
prioritats pel que fa als 

serveis de manteniment mu-
nicipal. Durant les darreres 
setmanes l’Ajuntament mont-
buienc està treballant per mi-
llorar l’estat d’algunes de les 
voreres més malmeses.
En aquest sentit, s’ha treba-
llat en la reparació i millora 
de voreres a diferents zones 

del Nucli Urbà, com el carrer 
Sant Bartomeu, final carrer 
Santa Margarida, carrer Sant 
Jordi, Parc de la Solidaritat, 
zona carrer de l’Amistat (Mer-
cadona), carrer Amistat amb 
Iznájar, carrer Inzájar amb 
carrer La Mercè, carretera de 
Valls, carrer Parlament i vol-
tants CCC La Vinícola, entre 
d’altres zones.
L’objectiu d’aquests treballs és 
dignificar i millorar unes vo-
reres que en alguns casos es 

trobaven en un estat deficient 
per manca de manteniment 
durant molts anys. En d’altres 
casos, l’existència d’arrels de ve-
getació per sota de la superficie 
havien acabat malmetent les vo-
reres i posaven en risc la segure-
tat dels vianants.
Des de la Regidoria de Mante-
niment es continuarà treballant 
per dignificar les vies públiques 
i els elements de mobiliari urbà, 
sempre optimitzant els recursos 
econòmics i humans.  

Continuen les millores a voreres del municipi

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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ÒDENA / LA VEU 

La pandèmia de la Co-
vid-19 ha canviat en-
guany moltes coses i 

la Cavalcada dels Reis no ha 
estat una excepció. Les darre-
res restriccions van portar a 
les comissions organitzadores 
dels Reis, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, a buscar 
alternativa a les tradicionals 
cavalcades al nucli i pla de 
la masia i barri de Sant Pere 
d’Òdena i es va acordar fer el 
Campament Reial en lloc de 
la Cavalcada dels Reis.
Al nucli d’Òdena, Melcior, 
Gaspar i Baltasar acompa-
nyats dels patges reials Jafsin 
i Fahem, la patgessa Wutinah 
i la comitiva de patges i pat-
gesses van arribar al campa-
ment reial, al pavelló Mestre 
Vila Vell a les 6h de la tar-
da. Després que l’alcaldessa 

i membres del consistori el 
donessin la benvinguda i fins 
a les vuit del vespre no van 
deixar de rebre als infants i 
les seves famílies que molt or-
denadament i seguint tots els 
protocols quedaven sorpresos 
en veure el campament reial. 

Òdena i el Pla d’Òdena celebren la festa de SSMM els Reis 
d’Orient amb un acte estàtic 

SSMM els Reis d’Orient al 
Pla de la Masia i barri de Sant 
Pere, es van instal·lar des de 
les 7 de la tarda a la plaça 
de l’església Verge de la Pau. 
Aquí també seguint un recor-
regut marcat i amb totes les 
mesures sanitàries, els nens i 

nenes passaven a saludar Ses 
Majestats al campament tan 
espectacular que havien ins-
tal·lat. 
L’Ajuntament agraeix a la Co-
missió de Reis d’Orient d’Òde-
na i de Sant Pere i Pla d’Òdena 
l’esforç per l’organització de 

tots els actes en el marc de la 
festa de Reis i especialment la 
nova fórmula, els campaments 
reials, que han estat molt ben 
valorats pels visitants, ja que 
d’una manera segura s’ha po-
gut veure i gaudir de la nit mà-
gica, la nit de Reis.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest desembre ha 
acabat la novena 
edició del Projecte 

CREIX que organitza l’Ajun-
tament d’Òdena i que va 
adreçat a joves d’entre 12 i 18 
anys. Aquest tardor el grup 
de participants, autoanome-
nat Els Garfields, l’han for-
mat estudiants de primer i de 
segon d’ESO d’Òdena i dels 
voltants, sobretot dels nuclis 
del poble i el Pla. Després que 
l’edició anterior es fes tota en 
línia arran del confinament 
derivat de l’estat d’alarma de 
la primavera del 2020, aques-
ta vegada s’han pogut combi-
nar les sessions en línia amb 
les presencials d’octubre a de-
sembre.
Verònica Amezcua, psicò-
loga especialista en Anàlisi 
i Conducció de Grups i di-
rectora del Centre Avancem 
d’Òdena, ha tornat a dirigir 
les sessions psicoeducatives 

del programa, que els joves 
han valorat positivament, as-
segurant que han acomplert 
les expectatives que tenien. El 
grup ha tractat temes com la 
comunicació amb els pares, la 
sexualitat, les addicions, les 

pantalles, els amics o els estu-
dis i el futur. Uns temes molts 
presents en aquesta edició 
han estat la Covid-19, el dol 
i la mort dels éssers estimats, 
que alguns joves i formadors 
han viscut en primera perso-

El programa CREIX acaba nova edició satisfent les expectatives 
dels participants

na. Els participants han des-
tacat entre les activitats que 
més els han agradat les sessi-
ons d’hipnosi, que han servit 
per treballar la gestió de les 
emocions. En aquesta edició 
també han comptat amb una 

xerrada sobre sexualitat que 
va fer des del Consell Comar-
cal de l’Anoia.
El Projecte CREIX és una 
activitat psicoeducativa que 
promou l’educació emocio-
nal, l’auto-coneixement, el 
creixement personal i la des-
coberta dels talents dels jo-
ves. Al llarg de les diferents 
sessions els joves escullen 
quins temes tractaran, com 
l’autoestima, la igualtat, la 
comunicació, els complexos, 
les pors, les angoixes, les re-
lacions d’amistat o de parella, 
o la gestió de les emocions. 
CREIX promou un espai en 
què els joves es poden ex-
pressar lliurement, amb  la 
confidencialitat i la seguretat 
del context psicoeducatiu, 
intercanviar punts de vista 
amb altres companys sobre 
els temes que més els hi in-
teressen i treballar l’autoco-
neixement i la pròpia iden-
titat, , a través d’activitats 
vivencials i dinàmiques.

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra bancs: Index revisió IRPH, despeses 
de la hipoteca, clàusula terra...

Cancel.lació legal de deute (segona oportunitat)

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí va 
viure una nit de Reis 
especial. La situació 

sanitària derivada de la Covid 
va fer impossible la celebració 
de la tradicional Cavalcada així 
com els dies anteriors tampoc 
es va poder fer el lliurament de 
la carta als Reis o l’arribada del 
Patge Makalí a Can Papasseit. 
L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva, però, va fer tot el possible 
per portar la màgia dels Reis als 
infants de Vilanova del Camí.
En un post publicat al Facebook 
dels Reis de Vilanova, l’Agrupa-
ció assegura que potser “no és la 
festa que haguessin volgut” però 
tots el que es va fer “va ser amb 
bona intenció i s’han fet molts 
esforços perquè fos possible”.
“Demanem disculpes a les per-

sones que no va poder gaudir 
del dia de Reis com havien es-
perat. En les més de tres hores 
i mitja que els Reis van estar 
per Vilanova, vam intentar que 
arribessin al màxim de carrers 
possibles i no va ser possible 
fer el 100% ja sigui per temps, 
limitació de mobilitat- l’Estre-
lla amb els cotxes aparcats amb 
normalitat segons quins carrers 
va trobar dificultat-  o per dis-
tracció nostre de pensar que ja 
s’havia passat. Per tant, tot i que 
vam estar gairebé a tots els car-
rers, demanem disculpes on no 
vam arribar”.
Des de l’Agrupació asseguren 
que totes les crítiques construc-
tives i amb respecte són ben 
rebudes i les agraïm. I animen 
la ciutadania, de cara al pròxim 
any, que s’impliquin més en l’or-
ganització de la festa i els ajudi 

L’Agrupació Cultural i Recreativa 
demana més implicació de la ciutadania 
en l’organització dels actes de Reis 

activament.
“Això implica que en dates pro-
peres al Nadal o Reis, quan més 
ens agrada estar amb els nos-
tres fills, nebots, pares,etc,  no 
poguem estar amb ells fins ben 
entrada la nit. Calen sacrificis i 
esforços, que de ben segur va-
len la pena per veure la cara de 
felicitat dels més petits, i no tan 
petits”.
L’Agrupació ha donat les gràci-
es a totes les persones implica-
des en l’organització dels actes 
de Reis: col·laboradors i ins-
titucions, “que en molts casos 
han dedicat el seu temps lliure 
per ajudar-nos a fer possible 
aquesta festa”.  Des de l’Agru-
pació Cultural i Recreativa 
també agraeixen totes les feli-
citacions que han rebut tant a 
les xarxes socials com de ma-
nera personal.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí va iniciar el 
mes de setembre de 2020 

una campanya de consciencia-
ció sobre la tinença responsa-
ble dels animals de companyia. 
Es va fer especial incidència en 
la recollida de femtes de la via 
pública - un problema greu i 
antic- que l’Ajuntament confia 
anar millorant amb la campa-
nya d’analítiques d’ADN que 
ha portat a terme amb la com-
plicitat de dues empreses ve-
terinàries del municipi: Vilavet 
Veterinaris  i ADN Veterinari.
Acabada la campanya per fer 
l’analítica gratuïta als gossos 
censats al municipi, que ha 
anat acompanyada d’una ac-
ció informativa al carrer grà-
cies a dos informadors cívics, 
l’Ajuntament té la intenció de 
començar una fase d’inspecció 
i sanció dels propietaris incí-
vics. 
Segons explica l’alcaldessa No-
emí Trucharte aquestes ins-
peccions començaran amb les 
comprovacions de l’ADN, el 
xip i l’ampolla d’aigua.
Així mateix, personal autorit-
zat de l’Ajuntament recollirà 
mostres de les femtes del car-
rer i les enviarà, degudament 

precintades, als veterinaris 
locals perquè puguin identifi-
car-ne el propietari incívic que 
serà sancionat conforme a la 
normativa vigent.
Les persones propietàries d’un 
gos estan obligats a xipar-lo, 
a censar-lo, a portar-lo lligat 
a la via pública i, si és de raça 
potencialment perillosa, tam-
bé cal portar-lo amb morrió. 
Així mateix hauran de reco-
llir les seves femtes del carrer i 
dels pipicans i a diluir els orins 
amb una dissolució d’aigua i 
vinagre. Per facilitar aquest 
gest, l’Ajuntament ha regalat 
una ampolla plegable als pro-
pietaris que han fet l’analítica 
de l’ADN al seu gos.
L’incompliment de la normati-
va vigent pot comportar sanci-
ons de 300 a 700 €. 
Per a consultes sobre el cens 
dels animals podeu contactar 
amb l’Àrea de Sanitat, al 93 805 
44 11 - extensió 2, de dilluns a 
divendres de 8:00 a 14:00 h.

L’Ajuntament comença 
una fase d’inspecció i 
sanció dels propietaris 
d’animals incívics 

Les persones propie-
tàries d’un gos estan 
obligats a xipar-lo, a 
censar-lo, a portar-lo 

lligat al carrer

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

Vilanova del Camí  Ref. 20.023   169.000€La Torre de Claramunt  Ref. 20.018  182.000€

621 24 97 19
@cigimmboliaria

www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

Tenim la clau
 de casa teva!

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

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria d’Igualada van 
detenir l’1 de gener un home, 
de 37 anys, de nacionalitat 
marroquina i veí de Iguala-
da, com a presumpte autor de 
deu delictes de robatori amb 
força a interior de domicili.
La detenció és resultat d’una 
investigació iniciada a mit-
jans del mes de desembre, 
després de tenir constància 
que s’estaven produint un se-
guit de robatoris amb força 
en habitatges a la població de 
Masquefa.
Agents del grup d’investiga-
ció de l’ABP d’Igualada, amb 
la col·laboració de la Poli-
cia Local de Masquefa, van 
determinar que tots aquests 
robatoris eren perpetrats per 
una mateixa persona.
Concretament, es relaciona 
al detingut amb la presumpta 

autoria de deu robatoris amb 
força, comesos entre els dies 3 
i 14 de desembre, a l’interior 
de 9 domicilis de Masquefa i 
1 d’Igualada.
Fruit de les diverses indaga-
cions, els investigadors van 
esbrinar que, en gairebé tots 
els fets, el lladre feia servir un 
mateix modus operandi. Nor-
malment, seleccionava cases 
de segona residència on esca-
lava les façanes, murs o parets 
fins accedir a una finestra per 
forçar-la i així entrar a l’in-
terior dels domicilis. L’autor 
consumia begudes i menjar i 
sostreia objectes com ordina-
dors, televisors o una video-
consola.
La investigació va concloure 
l’1 de gener amb la identifi-
cació i detenció a Igualada de 
l’autor dels fets.
El detingut va passar el 2 de 
gener a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada el qual va 
decretar l’ingrés a presó.

Detingut un home per 
robatoris a domilici

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La Fiscalia de Barcelo-
na ha denunciat dues 
empreses ferrovelleres 

de Barberà del Vallès, BDR 
Y M i P92, per haver fet abo-
caments il·legals de materials 
tòxics. Les acusa d’un delicte 
contra els recursos naturals 
i el medi ambient. Segons el 
fiscal, les dues empreses seri-
en responsables de la posada 
en marxa d’una fragmen-
tadora de metalls sense au-
torització, des de la qual es 
generaven residus tòxics. La 
ferralla contaminant, asse-
gura, es va llençar de forma 
il·legal a l’abocador Can Mata 
dels Hostalets de Pierola i en 
uns terrenys del Parc de l’Al-
ba de Cerdanyola del Vallès. 
En aquest últim cas, entre els 
anys 2018 i 2019 s’hi haurien 
llençat més de 604 tones. El 
fiscal demana al Jutjat de Cer-
danyola que investigui el cas.
La fiscalia assenyala que les 
dues empreses desenvolupa-
ven la seva activitat de forma 
conjunta, amb un entrellat de 
càrrecs ocupats per diversos 
familiars. Segons el minis-
teri públic, que denuncia set 
persones com a responsables 

dels abocaments, tots els que-
rellats van decidir “de comú 
acord” llençar els residus de 
forma irregular. “Sabien que 
es realitzava una gestió de 
residus totalment contrària a 
la normativa i amb la creació 
d’un perill greu per a la salut 
de les persones i del medi am-
bient”, afirma el fiscal.
A la denúncia, detalla que 
el gener del 2016 la societat 
BDR Y M va demanar modifi-
car la seva llicencia ambiental 
per poder adquirir vehicles 
desballestats, però l’Ajunta-

Denuncien dues empreses per abocar materials tòxics de forma 
il·legal a l’abocador de Can Mata

ment de Barberà del Vallès va 
denegar-li per mancances en 
la documentació justificativa. 
Amb tot, la fiscalia assenyala 
que en una data indetermina-
da anterior al gener del 2018, 
els querellats van posar en 
funcionament una fragmen-
tadora i una separadora de 
metalls “de manera clandesti-
na i sense cap tipus d’autorit-
zació ambiental”.
El fiscal subratlla que la nova 
maquinària recollia motors i 
aparells elèctrics “de mane-
ra irregular i sense la docu-

mentació acreditativa de la 
seva procedència”, i apunta 
que n’extreia els metalls valo-
ritzables per produir residus 
FLUFF-LIGHT, catalogats 
com a perillosos perquè con-
tenen PCBs (ploriclorurs de 
Bifenial). Són materials que 
no es degraden ambiental-
ment i que queden integrats 
als éssers vius, amb vincula-
ció directe amb determinats 
tipus de càncer i afectació a 
la reproducció i al desenvo-
lupament del sistema immu-
nològic.

Segons el fiscal, els adminis-
tradors de P92, tot i saber que 
el material contenia PCBs i 
de les obligacions legals so-
bre aquests components, van 
llençar-lo a l’abocador de Can 
Mata d’Hostalets de Pierola –
de residus no perillosos- amb 
la intenció d’evitar els cos-
tos elevats que comportava 
la seva destrucció correcta. 
Al mateix temps, la fiscalia 
adverteix que els querellats 
“volien esquivar el control 
de l’administració pública” 
ja que, si haguessin declarat 
els residus com a perillosos, 
haurien evidenciat l’activitat 
clandestina de la fragmenta-
dora.
La denúncia apunta que, entre 
l’octubre del 2018 i el juliol del 
2019, els querellats van fer un 
mínim de sis viatges a Hosta-
lets alterant la codificació dels 
residus. Al mateix temps, el 
fiscal detalla que els respon-
sables de l’abocador els van 
demanar un informe sobre els 
residus, moment en què van 
apreciar una concentració de 
PCBs de 59,073 ppm. Aquesta 
xifra sobrepassava els 50 ppm 
que marquen el topall legal 
per abocar els residus als di-
pòsits controlats.

JORBA / LA VEU 

La Comissió de Protec-
ció Civil de Catalunya 
ha homologat aquest 

desembre el Pla bàsic d’emer-
gències municipal de Jorba 
(PBEM) i els Plans d’actuació 
municipal (PAM) per incendis 
forestals, inundacions, neva-
des, sismes, transport de mer-
caderies perilloses i ventades 
en el Document Únic de Pro-
tecció Municipal (DUPRO-
CIM). L’Ajuntament de Jorba 
va aprovar el DUPROCIM el 
mes de setembre, el document 
que estableix el marc orgànic i 
funcional previst per a un mu-
nicipi, amb l’objectiu de preve-
nir i controlar els riscos sobre 
les persones i els béns i donar 
resposta adequada a les pos-
sibles situacions d’emergència 
del municipi, i garantint la in-
tegració d’aquestes actuacions 
amb el sistema autonòmic de 
Protecció civil.
El pla de protecció aborda la 

identificació i avaluació dels 
riscos, les accions i mesures 
necessàries per a la prevenció 
i control de riscos, així com 
les mesures de protecció i al-
tres actuacions a adoptar en 
cas d’emergència, en harmonia 
amb les característiques i els 
trets definidors del municipi.
Segons la Comissió de Pro-
tecció Civil de Catalunya, han 
d’elaborar i aprovar plans bà-
sics d’emergència municipal els 
municipis amb una població 

superior als vint mil habitants i 
els que, sense arribar a aquesta 
població, tenen la consideració 
de turístics o els que són con-
siderats de risc especial per la 
seva situació geogràfica o acti-
vitat industrial. Aquests plans 
els aproven els plens de les cor-
poracions municipals, amb la 
informació pública i l’informe 
previs de la comissió munici-
pal de Protecció civil, si n’hi ha, 
i els homologa la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya.

Jorba obté l’homologació del Document 
únic de protecció municipal
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CAPELLADES / LA VEU 

Els Reis d’Orient van 
ser rebuts a Capella-
des amb un espectacle 

a l’esplanada del Capelló que 
va agradar molt els assistents. 
Es va poder seguir de mane-
ra presencial, però també des 
de casa a través del Canal You 
Tube de l’Ajuntament de Ca-
pellades. Tot i el fred intens, 
es va poder gaudir amb un 
espectacle dirigit per Jaume 
Bernadet, de Comediants, 
que va repassar els punts més 
tradicionals de les festes na-
dalenques. Seguidament es va 
retransmetre l’arribada de Ses 
Reials Majestats, que segons 
es va poder veure des de la 
pantalla gegant, primer van 
fer aturada a la Cinglera del 
Capelló, on van fer una vi-
sita. L’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, els va rebre 
en nom de tota la vila i els 
va agrair la visita en aquest 
any tant especial i complicat: 
“les nenes i els nens i les to-
tes capelladines i capelladins 
us estem esperant orgullosos 
del missatge d’il·lusió, d’espe-
rança i de respecte que repre-
senteu i porteu aquesta nit”. 
L’acte va acabar acomiadant 
els Reis amb un petit castell 
de focs.
Aquest ha estat un dels actes 
més esperats d’aquestes fes-
tes, tot i que també cal desta-
car el passat 1 de gener quan 
la plaça Catalunya es va habi-
litar per rebre amb la màxima 
seguretat els Patges Kamalú i 
Halima. Les famílies van do-
nar les cartes a uns ajudants 
que amb les seves xarxes les 
entraven a una bústia gegant 
que activava el carilló i l’es-
pectacle de la Cia. La Tal. Al 

final del recorregut, una gran 
haima acollia els patges i part 
del seu seguici que van salu-
dar grans i petits.
En aquestes festes nadalen-
ques també hi ha hagut temps 
per als joves  -que van poder 
participar en un paint ball 
que es va fer a la Font Cui-
tora-, i per als més petits que 
van tenir teatre i cinema.
El repàs dels actes nadalencs 
comença el dia 20 amb el 
Concert de Nadal de Jonatan 
Carbó a l’orgue, acompanyat 
del contratenor Oriol Rosés, 
que va destinar tota la seva 

Els Reis, a Capellades, tanquen unes 
festes nadalenques atípiques

recaptació a La Marató de 
TV3. El mateix es va fer amb 
el recital del dia de Sant Es-
teve, amb l’Orquestra Terres 
de Marca que va presentar 
“Valsos i polques” a La Lliga. 
Solidàriament, es va donar a 
La Marató 1550 euros. En-
tremig, el dia 24, molts nens 
i nenes van fer cagar el Tió 
gràcies a Capellades Comerç.
Ara com ara només queda el 
sorteig que cada any fa aques-
ta mateixa entitat amb totes 
les butlletes omplertes pels 
qui han fet les compres en 
aquestes dates. 

CAPELLADES / LA VEU 

El Museu Molí Paperer 
acull una nova expo-
sició que es pot visitar 

fins al 28 de febrer.
«Caput aut navis. A cara o 
creu» era el nom d’un dels jocs 
més populars en l’antiguitat, 
un joc amb el qual encara ens 
entretenim avui dia. Ja no en 
diem així, el nom ha canviat, 
però el joc ha perviscut. De 
ben segur que hi heu jugat.
A través de 72 peces del fons 
del Museu de Granollers, l’ex-
posició us convida a fer un 
passeig pel món del joc en 
temps antics. Aquest conjunt 

de peces de petit format, que 
normalment reposen en cai-
xes als magatzems, prenen un 
nou protagonisme i ens expli-
quen com es jugava des dels 
temps dels ibers i dels romans 
fins a l’època medieval.
Aquesta mostra es pot visitar 
a la primera planta del Mu-
seu. Recordem que al Mira-
dor aquest mes de gener se-
gueix oberta l’exposició The 
Drawing Lesson/ La Lliçó de 
dibuix. Aquesta mostra recull 
l’obra de 30 artistes amb el 
vincle comú del dibuix com a 
treball creatiu i està comissa-
riada per l’artista i comissari 
Erich Weiss.

El Museu Molí Paperer 
acull l’exposició “Caput 
aut navis”

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquest mes de gener 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
Porta a Porta té nous horaris 
d’obertura. S’obrirà només els 
dimarts de 10 a 14 hores i els 
dijous de 16 a 18:30 hores.
El calendari del Porta a Porta 
del 2021 s’ha repartit per totes 
les llars, però també es pot des-

carregar en format digital a la 
pàgina web de l’Ajuntament de 
Capellades.
Per qualsevol dubte o inci-
dència es pot contactar al 
689.714.713 de dilluns  a di-
vendres de 9 a 14h i de 16 a 19h 
o al correu electrònic info@
anoiaverda.cat  (on també hi 
ha atenció durant el cap de set-
mana).

Nou horari d’Atenció de
l’Oficina Porta a Porta 

CAPELLADES / LA VEU 

Renovar el Document Naci-
onal d’Identitat es podrà fer a 
Capellades el dimarts 2 de fe-
brer al matí, a les oficines de la 
Policia Local de Capellades, al 
costat del Pavelló Poliesportiu 

Necessites renovar el teu DNI? 

de Capellades. Es recolliran el 
dia 5 de febrer.
Cal però demanar cita trucant 
per telèfon al 93.801.10.01 i 
seguir les mesures Covid-19, 
amb distància, mascareta i ren-
tat de mans.
Les places són limitades.

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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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na rebrà una subvenció 
del PUOSC, Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalu-
nya, per a dur a terme dife-
rents projectes de millora en 
el serveis públics. Concreta-
ment el consistori vallbonenc 
rebrà 370.000€ per dur a ter-
me 3 projectes emmarcats 
dins dues línies de subvenció 
que donava el Pla d’Obres. 
Dins la línia 1 de subvencions 
per a inversions s’ha adjudi-
cat subvenció per la millora, 
eficiència i sostenibilitat ener-
gètica dels edificis municipals 
de Vallbona: l’Ajuntament i 
l’escola i pel projecte de mi-
llora de l’espai del passeig 
del Mirador. En la línia 2, de 
subvencions per a acció ter-
ritorial a municipis petits, el 
projecte pel que també s’ha 
concedit partida pressuposta-
ria és per la millora serveis i 
accessibilitat al nucli de Vall-
bona.
Pel projecte de millora, efici-
ència i sostenibilitat energèti-
ca dels edificis municipals de 
Vallbona d’Anoia i la millora 
de l’espai del passeig del Mi-
rador s’ha rebut 250.000€ dels 
363.687,55€ del pressupost 
total. L’objectiu del projecte 
energètic és auto generar-se 
energia instal·lant plaques 
fotovoltaiques a la casa con-
sistorial i a l’escola. L’execució 

del projecte serà el 2022. D’al-
tra banda l’objectiu principal 
de millora del mirador és l’ar-
ranjament de diferents punts 
del passeig, donant continu-
ïtat a l’estabilització del talús 
que s’ha executat en el trans-
curs d’aquest any. L’actuació 
també vol substituir l’arbrat 
que es troba malalt i en al-
guns casos mort, així com la 
reforma de la font,

paviments, de manera que 
amb l’actuació es dinamitzi la 
zona ara una mica descuida-
da. També és previst la seva 
realització el 2022.
Pel que fa a la millora dels 
serveis i accessibilitat al nu-
cli de Vallbona s’ha atorgat 
120.000€ del pressupost total 
que és de 215.552,62 €. Aquest 
projecte és una necessitat que 
promourà un canvi qualitatiu 

Vallbona rep una subvenció del PUOSC 
de 370.000€ per millorar els serveis, 
l’accessibilitat i l’eficiència energètica 

al nucli del municipi. L’actu-
ació inclou a més de la pavi-
mentació, millores en l’enllu-
menat,  mobiliari urbà, entre 
altres. Les obres es preveuen 
executar al llarg del 2022. 
L’objectiu del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya és im-
pulsar accions que afavorei-
xen la generació d’oportu-
nitats i el desenvolupament 
econòmic al territori. La nova 

convocatòria del PUOSC per 
al període 2020-2024, apro-
vada pel Govern el passat 21 
de maig, està dotada amb 250 
milions d’euros destinats a co-
brir les necessitats inversores 
del món local.
Aquest Pla és el principal ins-
trument de cooperació eco-
nòmica per portar a terme 
obres i serveis de competèn-
cia municipal.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat mes de desem-
bre els alumnes de 1r B 
de l’Institut de Vallbona 

d’Anoia van organitzar un re-
capte solidari per recollir ali-
ments de primera necessitat.
Durant 4 dies es va fer una 
crida a tota la comunitat edu-
cativa a portar aliments de 
primera necessitat: oli, arròs, 
llegums, pasta, conserves, 
llet... L’objectiu, a més de reco-
llir aliments era de sensibilit-
zar sobre la realitat que afecta 
el nostre poble.
La proposta va sortir dels ma-
teixos alumnes a qui l’Ajun-
tament vol felicitar per la 

iniciativa, juntament amb els 
professors i tota la ciutadania 
que va col·laborar
Tots els aliments recollits es 

Alumnes de 1rB de l’Institut Vallbona 
d’Anoia organitzen un recapte solidari

van portar al banc d’aliments 
de Vallbona d’Anoia i van ser 
distribuïts per les famílies vul-
nerables del municipi.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Tot i que diferent, 
aquestes festes s’ha fet 
el possible per mante-

nir la il·lusió de tothom i els 
Reis de Vallbona tenien clar 
que no volien deixar de salu-
dar tots els infants del muni-
cipi.
La situació sanitària va fer 
descartar a la comissió orga-
nitzadora dels Reis i l’Ajunta-
ment la celebració de la tra-
dicional Cavalcada per evitar 
el contacte social i aglome-
racions així es va pensar a 
allargar la cavalcada i que 
aquesta passés pel màxim 
de carrers possibles perquè 
els nens i nenes de Vallbona 
els poguessin saludar des del 
mateix domicili.
Melcior, Gaspar i Baltasar i la 

comitiva reial es van repartir 
en 4 recorreguts per què tots 
els nens i nenes de Vallbona 
els poguessin saludar des de 
les finestres i balcons i do-
nar-los així, la benvinguda 
des de casa. Les patgesses i 
patges al seu pas per les ca-
ses deixaven a l’entrada els 
paquets, els regals que els in-
fants havien demanat.
La comitiva reial igual que 
l’any passat estava formada 
per patges i patgesses i se-
guint el moviment antiracis-
ta #Blackface, anaven pintats 
de fantasia eliminant el ma-
quillatge teatral emprat per 
representar una persona ne-
gra. A més per primera vega-
da a Vallbona el rei Baltasar 
va ser un home negra, #Bal-
tasardeveritat, símbol de la 
diversitat de la població

Els infants de Vallbona 
saluden des de casa els 
reis d’Orient

CALAF / LA VEU 

Aquest diumenge 17 de 
gener a les 18.30 hores 
arriba Tribut a Pepe 

Rubianes al Casino de Calaf. 
Tribut a Pepe Rubianes és una 
producció teatral centrada en 
commemorar a un dels còmics 
més grans que han existit. Un 
homenatge en viu i directe que 
recorda alguns dels millors mo-
nòlegs de Pepe Rubianes amb 
l’actor de primera línia Ferran 
Terraza. 
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant la 
COVID-19, l’aforament de la 
sala és limitat. Per aquesta raó, 
per assegurar-vos la localitat cal 
comprar les entrades de mane-

ra anticipada a través del portal 
entrapolis.com o reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep). També es po-
dran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’espectacle, 
sempre que en quedin de dispo-
nibles. El preu anticipat per als 
socis és de 10 euros i per al pú-
blic en general de 12 euros; i al 
mateix dia, per als socis és de 13 
€ i per al públic en general 15 €. 
Aquest serà el primer especta-
cle per celebrar el 125è aniver-
sari del Casino de Calaf. L’enti-
tat calafina prepara una llarga 
i variada programació per viu-
re un 2021 ben complet. Tota 
la informació i espectacles a la 
web de l’entitat www.casino-
decalaf.cat .

Tributo Pepe Rubianes, 
millors monòlegs al 
Casino de Calaf
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CALAF / LA VEU 

La situació sanitària ac·
tual i les restriccions 
corresponents van fer 

repensar el format de la ca·
valcada de S.S.M.M. els Reis 
d’Orient. Per tal d’evitar aglo·
meracions, es va idear un for·
mat virtual en el qual totes 
les famílies podrien seguir en 
directe el recorregut des de les 
seves llars a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament de 
Calaf.
Més de mig miler de llars van 
veure en directe l’arribada 
dels Reis a la nostra vila, que 
s’apropaven a Calaf a cavall. 
Seguidament els tres Reis van 
pujar a les seves carrosses i es 
van distribuir amb el seu se·
guici per tres rutes diferents, 
per tal de poder arribar a més 
carrers que mai. Els infants il·
lusionats amb els seus fanals 
esperaven des de la finestra 
o el balcó el pas reial. Des de 
dies abans s’havia demanat a 
la població que no se seguís 

la cavalcada a peu, sinó que es 
gaudís des de casa.
Varen ser més de 4 hores en 
directe on es va combinar la 
màgia de l’arribada de Ses Ma·
jestats retransmesa en directe 
amb els bons desitjos enre·
gistrats de comerços i entitats 
de la nostra vila, a més de tots 
els missatges personalitzats 
que els nens i nenes van re·
bre directament dels tres Reis. 
També a l’inici del progra·
ma va tenir lloc el sorteig del 
Gran Laureanu que va repartir 

El nou format de la cavalcada dels 
Reis Mags 2021 a Calaf, tot un èxit

800 € en compres locals.
Per acabar, cal destacar la 
gran tasca de la Comissió de 
Reis, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf, que ha 
fet gaudir d’una de les caval·
cades més properes i emoti·
ves dels últims anys. El gran 
treball previ i la retransmissió 
en directe sumat a la col·labo·
ració de les persones que han 
fet possible la cavalcada, ha 
esdevingut la clau de l’èxit, su·
perant els entrebancs i trans·
formant·los en màgia.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’acció comercial “El 
Restaurant a casa”, im·
pulsada per l’Ajunta·

ment de Sant Martí Sesguei·
oles, ha assolit quasi el 80 % 
de la participació. Un èxit de 
participació que ha contribuït 
a donar suport a la restauració 
local del municipi i potenciar 
el servei de menjar per em·
portar, del 9 de novembre al 
31 de desembre de 2020.
Després d’anunciar la cancel·
lació de la Festa Major d’hi·
vern de Sant Martí Sesguei·
oles, que s’havia de celebrar 
el cap de setmana del 14 i 15 
de novembre, l’Ajuntament va 
destinar els diners pressupos·
tats per a promoure el sector 
de la restauració local. La ini·
ciativa va finalitzar el passat 

per menjar per emportar als 
locals de restauració El Racó 
de Sant Martí i el Restaurant 
Llenegues.
Des de l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles es vol fer ar·
ribar a tothom un agraïment 
per la col·laboració rebuda. 

Èxit de participació a l’acció comercial 
“El Restaurant a casa”

dijous 31 de desembre.
Des de l’Ajuntament es van 
repartir un total de 317 vals 
de 12€ per persona empadro·
nada, sempre que es trobes·
sin al corrent del pagament 
d’impostos i taxes municipals. 
Aquests es podien bescanviar 

PIERA / LA VEU 

Davant la previsió de 
nevades generalitza·
des arreu de Catalu·

nya per el dissabte 9 de gener, 
l’Ajuntament de Piera va po·
sar en marxa un dispositiu 
destinat a reduir els efectes de 
la borrasca Filomena sobre la 
mobilitat i la seguretat de les 

persones. Des de la Brigada 
es van repartir 6.000 Kg de 
potassa entre el nucli, barris i 
pobles en aquells punts amb 
majors possibilitats de pre·
sentar plaques de gel. De la 
mateixa manera, es va tallar 
el subministrament a les fonts 
públiques per tal d’evitar que 
l’aigua congelada pogués 
trencar les canonades.
Respecte l’atenció de perso·
nes vulnerables, l’Ajuntament 
en col·laboració amb la par·
ròquia va fer una crida a la 
ciutadania per tal de notificar 
els casos que es poguessin  de·

tectar de persones en situació 
de vulnerabilitat que viuen 
soles, especialment gent gran, 
i que poguessin necessitar de 
suport.
La borrasca va arribar a Piera 
la nit de divendres a dissab·
te deixant gruixos de neu als 
boscos de Can Martí, un dels 
punts més elevats del munici·
pi. Aixó va provocar que bri·

gada i bombers haguessin de 
realitzar tasques de neteja a la 
carretera d’accès i que la Poli·
cia Local hagués de restringir 
el pas de vehicles davant la 
curiositat dels veïns del poble 
i altres zones on la neu no va 
fer acte de presència. 
Així, brigada, bombers, ADF, 
Policia Local i empreses del 
municipi que disposaven de 
màquines excavadores, van 
treballar de forma coordi·
nada i van estar en situació 
d’alerta per si durant el pas de 
la borrasca feien falta les se·
ves actuacions. 

Afectacions de la Borrasca 
Filomena a Piera

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

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Un inici fulgurant encarrila la primera victòria de l’any 
de l’Igualada Rigat
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 4
CH PALAFRUGELL 2

Quarta victòria per un Igua-
lada que aconsegueix arri-
bar, d’aquesta manera, als 13 
punts al final de la primera 
volta. Una victòria molt tre-
ballada tot i que els arlequi-
nats guanyaven ja per 2 a 0 en 
el primer minut de partit.
La primera part va ser total-
ment arlequinada. A la sego-
na l’equip va sortir una mica 
menys dominador i els visi-
tants van equilibrar el partit. 
Fins al punt de reduir perillo-
sament diferències amb el 2 a 
1. I aquí va arribar la clau del 
partit. Perquè només 48 se-
gons després Yeste va fer el 3 a 
1, el seu segon gol de la nit, el 
vuitè partit consecutiu mar-

cant del jugador del planter. 
Bars va fer el 4 a 1 i el 4 a 2 vi-
sitant va arribar, molt tard, a 
l’últim segon, i també de FD. 
El resultat ja estava decidit i 
els primers punts de l’any es 
quedaven a Les Comes.

Començar marcant i per 
partida doble
La sortida dels de Francesc 
Linares va ser fulgurant. 
Yeste va arribar puntual a la 
cita amb el gol i molt d’hora. 
Només es portaven jugats 13 
segons, Linu va aturar un re-
mat en una contra igualadina 
i Yeste va caçar el rebot i el va 
clavar a la xarxa. 12 segons 
després Ton Baliu va muntar 
una altra contra, Pla va rebre 
la bola al segon pal i va mar-
car el segon.
El marcador ja no es va tor-
nar a moure fins al descans 

tot i que Yeste va disposar 
d’una FD per un targeta blava 
als visitants.
A la segona part els rigats es 
van trobar més incòmodes a 
la pista. El Palafrugell va aug-
mentar la intensitat i el partit 
es va igualar molt més que a 
la primera. Els maldecaps es 
podrien haver evitat si Tety 
Vives hagués pogut marcar en 
una altra FD per targeta blava 
(minut 8). En canvi si que ho 
han fet els visitants, també a 
pilota aturada amb una exe-
cució de Caco Ceschin.
Per sort l’IHC va tornat a re-
cuperar l’avantatge en el mar-
cador de manera molt ràpida. 
Roger Bars va habilitar Yeste 
a la frontal i aquest va engal-
tar el 3 a 1. El mateix Bars va 
fer el 4 a 1 en una altra contra. 
Una jugada individual des de 
pròpia pista, en Roger va arri-

bar a l’àrea, va encarar el por-
ter i el va batre per baix.
La FD per targeta blava a Ton 
Baliu a falta d’un segon i que 
va transformar Marc Figa va 
maquillar un resultat que li 

ha donat els primers 3 punts 
de l’any a l’IHC RIGAT. Di-
marts dia 19 última jornada 
de la primera volta. Els arle-
quinats visitaran la difícil pis-
ta del Lloret.

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El passat dilluns es va fer 
l’acte solidari de l’Igua-
lada Rigat amb les per-

sones hospitalitzades a l’Hos-
pital Universitari d’Igualada, 
en el qual es van entregar ob-
sequis del club com bufandes, 
jerseis, pòsters, etc. A l’acte hi 
van assistir jugadors del pri-
mer equip (Elagi Deitg, Ro-
ger Bars, Bernat Yeste, Gerard 
Riba, Guillem Torrents i Marc 
Carol), staff del club (Antoni 

Esteban i David Figueres) i 
representació de la directiva 
del club (Manel Burón).
A l’entrada de l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada es va fer 
entrega de diverses bosses i 
paquets que es repartiran 
entre les persones hospi-
talitzades al centre mèdic. 
També hi van ser presents, 
a més del personal de l’hos-
pital, el Dr. Cañamares i la 
regidora d’Ensenyaments 
i Esports de l’Ajuntament 
d’Igualada, Patricia Illa.

L’Igualada HC fa entrega 
de diversos obsequis del 
club a l’Hospital

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Dilluns 11 de gener va 
finalitzar el termi-
ni de presentació de 

candidatures per accedir a la 
presidència de l’Igualada Ho-
quei Club sense cap candida-
tura vàlida, certificat per la 
Junta Electoral del club.
D’aquesta manera es torna a 

repetir la situació dels darrers 
tres cops i la Junta Directiva 
es tornarà a constituir com a 
junta gestora i, segons mar-
quen els estatuts en el seu ar-
ticle número 23, convoqui de 
nou eleccions per proveir els 
càrrecs d’una nova junta di-
rectiva, la qual cosa ha de ser 
en el termini màxim de tres 
mesos.

Cap candidatura per 
presidir l’Igualada HC, 
de nou

Bateria 720 wh
          Motor    80 Nm
            12 velocitats  

a partir 
de 150€
al mes

24 quotes sense interessos 
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FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 0
POBLA DE MAFUMET 3

S ’obria el 2021 amb l’úl-
tim partit de la primera 
volta enfront un rival 

jove amb molta qualitat i di-
namisme que feia preveure 
un partit vibrant i intens. Els 
blaus volien pretenien acon-
seguir els tres punts, després 
d’un final d’any amb millors 
sensacions que resultats. El 
conjunt de Cabestany tenia 
la mentalitat necessària per 
demostrar la seva vàlua.
El fred i l’aigua serien els 
grans condicionants del 
duel, que incomodava a tots 
els jugadors que es trobaven 
sobre del terreny de joc. Una 
gespa molt ràpida, que obli-

Una ratxa de set partits sense guanyar provoca el relleu a la 
banqueta del CF Igualada

gava als dos equips ser molt 
precisos. L’inici de l’enfron-
tament va ser molt dinàmic i 
positiu, amb una gran jugada 
de Huertas, que va malbara-
tar el porter visitant. El par-
tit era molt intens, però s’ha-
vien d’aprofitar les ocasions.
L’equip tarragoní buscava les 
errades defensives blaves i 
les segones jugades. Així va 
ser com, en una mala cessió 
de la defensa local, els visi-
tants es van avançar. Es po-
sava molt complicat tot. Els 
anoiencs van seguir lluitant, 
però quan s’estava a punt 
d’arriba al descans, en una 
jugada ben trenada dels gra-
na, van marcar el segon gol. 
Semblava increïble, que amb 
dos xuts a porteria dels vi-
sitants, es marxés a la mitja 
part amb el 0-2.

relleu a la banqueta del pri-
mer equip masculí i presenta-
va a Carlos López com a nou 
tècnic.
El nou entrenador blau, de 33 
anys, arriba procedent de la 
UE Rubí i ha passat per equips 
com el CE Sabadell B, CE 
Mercantil o el Gimnàstic de 
Manresa, on va assolir l’ascens 
a Divisió d’Honor.
Es tracta d’un entrenador 
acostumat a treballar amb 
els més joves, que arriba amb 
molt entusiasme per mirar 
d’assolir l’objectiu immediat 
de la permanència i, conjunta-
ment amb la direcció general 
i esportiva del club consolidar 
el club igualadí a 3a Divisió.
Per la seva banda, Marc Ca-
bestany abandona la banqueta 
blava quan l’equip suma no-
més 10 punts i es troba en la 
tercera posició per la cua. La 
destitució es produeix en mig 
d’una mala ratxa de resultats 
dels blaus, que en els últims 
set partits sumen 6 derrotes i 
només un empat, aconseguint 
així només 1 punt dels 21 pos-

sibles.
Res feia pensar a l’inici de la 
temporada que els destins de 
Cabestany i l’Igualada es sepa-
rarien tant ràpid, ja que l’equip 
va començar de forma espec-
tacular amb 3 victòries segui-
des a l’inici del campionat. 
Això sí, després l’han seguit 
els set partit sense conèixer la 
victòria.
El cos tècnic amb Marc Ca-
bestany al capdavant havia 
arribat a Igualada a meitat de 
la temporada passada, quan 
el conjunt blau també va des-
tituir a Moha. Cabestany no 
va poder dirigir gaires partits 
la temporada passada, ja que 
amb l’arribada de la pandèmia 
es van suspendre les competi-
cions i el CF Igualada va sal-
var la categoria administrati-
vament, ja que en el moment 
de la suspensió es trobava en 
llocs de descens.
En un breu comunicat, el CF 
Igualada desitjava sort als tres 
integrants del cos tècnic i els 
agraeix l’esforç i entrega que 
han tingut cap al club.

A la represa, els igualadins 
van sortir forts i van estar a 
punt d’escurçar distàncies, 
però passaven els minuts i els 
visitants estaven ben posats 
defensivament. Les oportu-
nitats blaves anaven caient, 
però la falta de contundència 
deixava intacte el marcador. 
Amb aquesta dinàmica, la 
Pobla Mafumet va aprofitar 
un contracop per fer el tercer 
gol.
Diumenge vinent, els blaus 
reben al CF Montañesa en 
el primer partit de la segona 
volta. Un rival directe en la 
lluita per la salvació.

Carlos López és el nou en-
trenador en substitució de 
Marc Cabestany
L’endemà de la derrota, el 
club igualadí anunciava el 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

al mail:  concurs@veuanoia.cat
i participa!

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS
ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS 

2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Inimaginable el cúmul de 
circumstàncies adver-
ses amb què han hagut 

que lluitar tant Àlex Haro, 
com Armand Monleón en el 
transcurs d’aquest Dakar.
Tant els dos copilots ano-
iencs com els seus seguidors 
d’Igualada i comarca pensa-
ven que aconseguirien unes 
brillants classificacions al fi-
nal d’aquest raid. A més de la 
seva gran vàlua en el seient, a 
la dreta dels seus respectius 
vehicles, gaudeixen de copi-
lotar a grans pilots dins de 
vehicles de qualitat contras-
tada com són el Toyota i el 
CAN-AM. 
Pel que fa al copilot anoienc a 
la categoria de camions, Fran-
cesc Salisi, aquest juntament 
amb el pilot Àlex Aguirreva-
ria i el mecànic Pau Navar-
ro amb el Mercedes porten 
a terme una gran labor fent 
d’assistència al nombrós vo-
lum de vehicles de l’equip FN 
Speed.
A tot això, el Dakar arriba 

dor. Avui hem tornat a tenir 
quatre punxades i hem hagut 
de conduir els últims 10 qui-
lòmetres per la vora per ar-
ribar a la meta. De moment, 
és molt difícil per a nosaltres 
amb els pneumàtics, sembla 
que no tenim un pneumàtic 
prou fort. Quatre punxades 
ahir i quatre més avui. Des de 
l’inici del ral·li hem tingut 18 
punxades i ens queden quatre 
etapes, així que no sé on aca-
barà. Però és realment difícil 
lluitar per una bona posició 
quan surt així. L’escenari va 
ser realment bonic al final 
amb preciosos canyons. Aca-
bem de perdre una mica més 
de temps buscant el punt de 
recorregut a prop de la meta, 
però amb els problemes dels 
pneumàtics, això no marca la 
diferència “.
Per la seva banda Gerard Fer-
rés i Armand Monleon deien:
“Ha estat una etapa per tor-
nar a agafar confiança en 
nosaltres mateixos. A més, 
estem provant moltes coses 
a nivell mecànic, en suspen-
sions, pressions i motor, que 

Ahir dijous es va recórrer 
la penúltima etapa que tot i 
que el dimecres a la nit van 
decidir escurçar, la van dei-
xar amb força km, 464 en 
concret. Si res no canvia, a 
la categoria de cotxes, Giniel 
de Villiers i Àlex Haro fina-

L’edició del Dakar que acaba aquest divendres es converteix 
en un calvari per a Armand Monleon i Àlex Haro

avui divendres al seu darrer 
dia amb una etapa no mas-
sa llarga comparada amb les 
anteriors però sí que pot ser 
decisiva a les classificacions 
finals de les diverses catego-
ries.
Pel què fa Giniel de Villiers 
i Àlex Haro, amb el Toyo-
ta, els principals problemes 
que han tingut han estat per 
incomptables punxades de 
pneumàtics. Per la seva ban-
da, Gerard Farrés i Armand 
Monleón han tingut, sobre-
tot, complicacions mecàni-
ques i elèctriques.
Això és el que comentaven 
Giniel i Àlex al final d’una 
de les etapes d’aquesta set-
mana: “És realment decebe-

han funcionat molt bé. En 
aquest sentit estem molt con-
tents pel resultat.
Ha estat una etapa perfecta, 
sense errors ni problemes de 
cap mena. Farrés ha indicat 
també que era especialment 
important fer un bon resultat 
avui pensant en els dos prò-
xims dies. Per a l’equip és im-
portant sortir davant, perquè 
en cas de necessitat, puguem 
ajudar als nostres companys.
El nostre objectiu és molt 
clar: en el terreny personal, 
com a pilot i copilot, aprendre 
al màxim. I a nivell d’equip, 
per descomptat, intentarem 
ajudar els nostres companys 
a guanyar el Dakar. Serà un 
plaer fer-ho”.

litzaren en la setena posició 
amb el Toyota i els situa en la 
vuitena posició a quasi qua-
tre hores del primer lloc. A la 
categoria de buggis, Gerard 
Farrés i Armand Monleón, 
aconseguiren una magnífica 
tercera posició i amb possibi-
litats de quedar entre els deu 
primers al final del Dakar.
Avui es disputa la dotzena i 
darrera etapa entre Yanbu i 
Jeddah de 247 km dels que 
200 km són cronometrats. 
Cal desitjar als tres copilots 
anoiencs que puguin finalit-
zar aquest Dakar, que serà re-
cordat per la seva duresa. No 
tant com la dels Dakar afri-
cans però gairebé. 

ATLETISME / LA VEU 

El Club Atlètic Igualada 
convoca a tots els seus 
associats, a l’Assem-

blea General Extraordinària 
de l’entitat, que tindrà lloc el 
proper dia 19 de Febrer de 
2021, divendres,  a partir de 
les 19,30 h., en primera con-
vocatòria, i de les 20,00 h. en 
segona convocatòria, a la Sala 
de Reunions de l’Estadi Atlè-
tic Municipal d’Igualada. En 
cas de no poder-se dur a ter-
me presencialment, pel tema 
de les restriccions de mobi-
litat per la Covid-19, es farà 
telemàticament.
L’únic punt de l’ordre del dia 
d’aquesta Assemblea General 
Extraordinària, és la renova-
ció de la Junta Directiva de 
l’entitat.
D’acord amb les normes esta-
blertes pels Estatuts del Club, 
es dona a conèixer el Calen-
dari previ corresponent a la 

celebració de l’Assemblea. Del 
18 de gener al 2 de febrer hi 
haurà la presentació de can-
didatures a la presidència. El 
dia 3 de febrer es publicaran 
les candidatures presentades i 
el dia 19 del mateix mes es ce-
lebrarà l’Assemblea General 
Extraordinària del Club, a la 
Sala de Reunions de l’Estadi 
Atlètic Municipal, a les 19,30 
h. en primera convocatòria i 
a les 20,00 h. en segona con-
vocatòria o  telemàticament, 
si no es pot dur a terme pre-
sencialment, pel tema de la 
covid-19.
Es recorda que, atès que l’elec-
ció es realitza pel sistema de 
votació dels associats, tindran 
dret a vot els Socis del C.A. 
Igualada majors d’edat pre-
sents en l’acte, i que complei-
xin el requisit indispensable 
d’haver fet efectiva la quota 
de Soci del  CAI corresponent 
a l’any 2021.

El CAI convoca una 
assemblea extraordinària 
per renovar la Junta 
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora en-
ceta aquest cap de set-
mana la Programació 

Gener/Maig 2021 amb un es-
pectacle de luxe: Kohlhaas de 
la companyia de
Madrid NadaDeLirios, una 
obra de Marco Baliani i Remo 
Rostagno, basada en la novel-
la Michael Kohlhaas d’Hein-
rich Von Kleist.
Kohlhaas, amb una brillant 
interpretació de l’actor italià 
Riccardo Rigamonti, narra 
la història d’un criador de 
cavalls víctima de la prepo-
tència i de la corrupció i ens 
mostra com la injustícia pot 
dur a un home conservador i 
respectuós amb la llei, a con-
vertir-se en un temible ban-
doler. Un noble sense escrú-
pols arrabassa al criador els 
seus dos millors cavalls. Ko-
hlhaas intenta recuperar-los 
per la via legal, però quan les 
lleis reconegudes pels homes 
li fallen, busca una altra ma-
nera de fer justícia. Durant 
els 80 minuts de funció, Riga-
monti adopta la personalitat 
d’una desena de personatges, 
amb una brutal capacitat ges-
tual i una intensitat dramàti-
ca i emocional, única.
Michael Kohlhaas és per a 

molts l’obra més representa-
tiva d’Heinrich Von Kleist, 
principal escriptor dramàtic 
del romanticisme alemany. 
En aquest emblemàtic text, 
l’autor se submergeix en el 
teixit de l’existència humana, 
construint una inquietant pa-
ràbola sobre la impossibilitat 
d’assolir el desig de justícia. 
Marc Baliani i Rem Rostagno 

adapten el relat al teatre i com 
en una novel·la és el narrador 
qui guia al públic a través dels 
esdeveniments i dona vida als 
personatges. Sense esceno-
grafia ni música, tota la força 
del relat viu al cos i a la veu de 
l’intèrpret. El text definitiu de 
l’obra s’ha cristal·litzat gràcies 
a milers d’actuacions a Itàlia 
i a tot el món, consagrant a 

El Teatre de l’Aurora estrena la Programació Gener/Maig 
2021 amb “Kohlhaas”, dels madrilenys NadaDeLirios
En un avançament de programació, l’Aurora anuncia que fins al maig es recuperaran obres com “Molotov”, “La farmaciola del 
malalt imaginari” i “La lleugeresa i altres cançons”, entre moltes altres propostes

Marc Baliani com un dels in-
ventors del “Teatro di Narra-
zione” a Itàlia i a l’espectacle 
Kohlhaas com un exemple 
irrepetible de aquest gènere.
Kohlhaas arriba de la mà del 
Circuito de la Red de Teatros 
Alternativos, que organitza la 
coordinadora estatal de sales 
alternatives de la qual el Tea-
tre de l’Aurora en forma part.

Avançament de la Progra-
mació Gener/Maig 2021
El Teatre de l’Aurora encara 
no ha fet pública tota la Pro-
gramació Gener/Maig 2021, 
però ja anuncia que durant 
aquests mesos es podrà tor-
nar a veure l’exitós Molotov, 
de David Pintó i Joan Valentí, 
que va omplir tres funcions en 
la seva estrena i es va prorro-
gar una setmana més. El tea-
tre recuperarà espectacles que 
es van haver de suspendre a 

causa de la covid- 19, com La 
farmaciola del malalt imagina-
ri de Terra Teatre i La lleuge-
resa i altres cançons de Teatre 
Nu i reprogramarà Sota Sola 
de Ka Teatre. La programació 
també comptarà amb l’obra El 
silenci dels telers, inspirada en 
el llibre d’Assumpte Montellà; 
El bon policia, una producció 
d’El Maldà i un dels especta-
cles finalistes del Premi BBVA 
de Teatre 2021 entre moltes 
d’altres propostes, inclòs el Ci-
cle Música de primera fila. 
L’Aurora farà pública la nova 
programació al seu web les 
properes setmanes.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Kohl-
haas, tindran lloc divendres 
15 i dissabte 16 de gener a les 
20 h i diumenge 17 de gener a 
les 19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

L’italià Riccardo Riga-
monti signa una bri-
llant interpretació i

amb només una cadira 
a l’escenari aconsegueix 
transportar a l’especta-
dor a un món de bata-

lles, soldats i cavalls

EXPOSICIONS / LA VEU 

Del 14 al 31 de gener, la 
Sala Municipal d’Ex-
posicions acollirà la 

mostra de Raúl Villalba, Pre-
mi Ciutat d’Igualada Jaume 
Graells d’Art Digital. Es tracta 
d’unes imatges que ens mos-
tren el món dels somnis, de la 
màgia de l’oníric, del místic i 
tots aquests mons de fantasia 
que l’autor té dins seu. L’expo-
sició és organitzada pel Depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
CEINA.

Villalba va començar en el 
món de la fotografia als 17 anys 
i a partir d’aquí mai ha deixat 
aquest camí. Hi ha bolcat tot el 
seu flux creatiu i amb el temps 
s’ha convertit en un dels més 
reconeguts autors a nivell na-
cional i internacional com a 
fotògraf creatiu de renom. Ha 
passat per totes les branques de 
la fotografia, ja sigui treballant 
com a fotògraf publicitari, re-
tratista, il·lustrador de poemes 
i de nombroses i importants 
editorials del nostre país, com 
Julio Korn, April, Profile, The 
Nation, etc. i per etiquetes dis-

cogràfiques com Polygram. 
També ha entrat en el món de 
les exposicions, competint en 
les més importants galeries de 

fotos argentines i internacions. 
Ha obtingut un gran nombre 
de premis nacionals i interna-
cionals en països com França, 
Itàlia, Polònia, Sud-Àfrica, 
Hongria, el Brasil, Luxemburg, 
etc. Entre els premis més im-
portants, podem destacar: 
Copa del Món en la Biennal 
de Reims (França 1983); Súper 
Circuit Austríac 2008-2009; 
Gran Premi atorgat pel Presi-
dent de França en la 40a Ex-
posició d’Art Fotogràfic Inter-
nacional, “Exposició d’Autors 
per Invitació”, Macon–França; 
Premi Catalunya 2016, i Best 

of Best FIAP 2012. Una tra-
jectòria, doncs, que el con-
verteix en un dels millors 
fotògrafs internacionals. Les 
seves imatges han estat repro-
duïdes en cartells i targetes de 
diferents països i són fàcil-
ment comercialitzades en el 
mercat de consum, en què va 
ha obtingut un gran impacte.
Horari per visitar la mostra: 
tardes, dimarts, dimecres, di-
jous i diumenges, de 18 a 20 
h; divendres i dissabtes, de 
17.30 a 20.30 h. Matins, dis-
sabtes i diumenges, d’11 a 14 
h. Dilluns tancat

La Sala Municipal acull la mostra de Raúl Villalba, Premi Ciutat 
d’Igualada Jaume Graells d’Art Digital
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TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge dia 
17 de gener, a ¼ d’1 del 
migdia el grup Xarxa 

Igualada ha organitzat una 
representació de l’espectacle 
Klé, un espectacle accessible 
de teatre per a tota la família a 
càrrec d’Addaura Teatre Visu-
al. En aquesta nova proposta 
s’endinsen en el món de l’ar-
tista suís Paul Klee que afir-
mava que: ‘Un dibuix és una 
línia que surt a passejar’.
El preu de l’entrada serà de 5 
euros per als socis i de 7 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de La 
Xarxa per poder obtenir el 
descompte. Com és habitual, 
es poden comprar les entra-
des anticipades al web www.
teatremunicipalateneu.cat i el 
mateix diumenge des d’una 
hora abans de la funció a la 
taquilla del teatre, al passat-
ge d’en Vives. Es recomana 
la compra en línia. Les famí-
lies també poden comprar 
un abonament per als tres 
espectacles de la temporada a 
15 euros cadascun. Els altres 
espectacles són Camí a l’esco-
la de Campi Qui Pugui (21 de 
febrer) i Remember Show de 
Teatre Mòbil i Marcel Gros 
(21 de març).

Addaura Teatre Visual
La companyia Addaura Te-
atre Visual ha creat diversos 
espectacles. Amb Mobilus, 
basat en l’obra de l’artista 

plàstic americà, Alexander 
Calder foren nominats als 
Premis Max l’any 2017. Em-
brossat és un espectacle inspi-
rat en la poesia de Joan Brossa 
que fou finalista dels Premis 
Max 2018. L’any 2019 presen-
taven Klé al Tast d’espectacles 
de Xarxa a Sant Feliu de Llo-
bregat. La direcció artística és 
a càrrec de Teia Moner, una 
actriu, maga i titellaire que 
porta una quarantena d’anys 
com a professional de l’espec-
tacle. Ha creat una cinquante-
na d’espectacles i ha realitzat 
més de 18 mil representaci-
ons en gires i festivals arreu 
del món i també a diferents 
televisions. 
Segons els experts Teia Mo-
ner és un referent en el teatre 

de titelles a Catalunya. Una 
artista que es distingeix per la 
innovació i el rigor professio-
nal que marca el seu projec-
te artístic. Utilitza diferents 
codis de comunicació per 
trobar estètiques creant una 
obra rica i experta. És direc-
tora artística de Dama, Fes-
tival Internacional de Dames 
Màgiques. 
Entre altres premis ha obtin-
gut el RIALLES d’Òmnium 
Cultural 1993, Premi a l’en-
giny i l’originalitat atorgat 
per SGAE, AADPC i BTV 
1996, Premi Xarxa de l’SGAE 
i Fundació Xarxa 2000, Pre-
mi especial a la creativitat del 
Festival de Titelles de la Vall 
d’Albaida 2010, Premi especi-
al del públic de Xarxa Corbe-

La Xarxa programa ‘Klé’, un espectacle 
de teatre visual a l’Ateneu

ra de Llobregat 2017, Menció 
honorifica del Festival inter-
nacional de màgia Le-Chang 
2018, i Premi honorífic del 
Festival internacional de mà-
gia Mediamàgic 2020. 

Klé
Addaura teatre visual ens 
ofereix dansa, màgia, pallas-
sos, titelles, llengua de signes 
i teatre per explorar l’obra 
de Paul Klee. L’artista suís té 
una habilitat única en ‘parlar’ 
el llenguatge dels nens. Les 
seves línies pures i simples, 
les seves pintures en dues 
dimensions, l’abstracció geo-
mètrica de les seves formes i 
la presència d’estructures que 
són molt similars als jocs re-
als, com els taulers d’escacs i 

els trencaclosques han inspi-
rat la creació d’Addaura. 
L’espectacle és interpretat per 
Cristina Bertran, Helena Ro-
dríguez, Gerald Sommier i 
Laia Mora. La música en di-
recte l’ha composada i és in-
terpretada per Vassil Lambri-
mov, el violinista de Blaumut.  
Miquel Espinosa és ajudant 
de direcció. L’enllaç dramàtic 
entre les escenes és realitzat 
pels ballarins amb llengua de 
signes.
Per a la seva creació han 
comptat amb una bona co-
lla de professionals. Pepa 
Plana ha assessorat en la 
creació i direcció de clown; 
Enric Magoo i Màgic Sergio 
els aspectes màgics; per a la 
dansa i la manipulació de ti-
telles han tingut la compli-
citat de Duda Paiva; GoFast 
Diegolow ha assessorat en 
els malabars; la coreografia 
és conjunta d’Olga Lladó i 
Addaura Teatre Visual; la 
il·luminació d’Eugènia Mo-
rales; el disseny, construcció 
d’objectes i escenografia ha 
anat a càrrec de Teia Moner, 
Miquel Espinosa, Anna Tei-
xidó i Montse Baquès. Per 
a la llengua de signes han 
comptat amb Marta Vinar-
dell, Sílvia Osuna i Cristina 
Bertran. 
Cal destacar la inquietud crea-
tiva d’explorar i experimentar 
entre la fusió de les diferents 
disciplines escèniques. L’es-
pectacle és recomanat a nens i 
nenes a partir de 3 anys.

LLENGUA / LA VEU 

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 
engega un nou període 

d’inscripcions als cursos de ca-
talà. Els dies 11 i 12 de gener 
s’obre la inscripció preferent per 
als exalumnes del darrer any i 
els dies 13, 14 i 15, per a la resta 
d’exalumnes i per al públic en 
general. Els cursos començaran 
el 25 de gener.
Per atendre la demanda, el 
Consorci ha articulat un nou 
sistema d’atenció ciutadana que 
millora el servei i facilita l’accés 
a les informacions rellevants.
Pel que fa a la inscripció, tota 
la informació està disponible 
al web corporatiu, on també es 

poden trobar les recomanaci-
ons per fer un curs virtual, les 
diferents modalitats(virtual o 
en línia) o accessos d’interès 
com la sol·licitud a la prova de 
col·locació virtual, l’oferta de 
cursos o les preguntes més fre-
qüents.

Adaptats a les necessitats sani-
tàries
A causa de les mesures per 
afrontar la pandèmia, en aquest 
període d’inscripció s’oferei-
xen cursos en modalitat virtual 
(síncrons) i cursos en modalitat 
en línia (asíncrons).
Els cursos virtuals són bàsica-
ment com els cursos presenci-
als, però amb la diferència que 
les classes es fan a través de l’or-

dinador o el dispositiu mòbil. 
En aquesta modalitat, es mante-
nen la sincronització d’horaris, 
la coincidència amb els altres 
alumnes o el contacte perma-
nent amb el professor. 
En canvi, els cursos en línia 
proposen un aprenentatge au-
tònom en el qual l’alumne aprèn 
a través de la guia del pla de tre-
ball que s’ofereix a la plataforma 
virtual, amb activitats de pràc-
tica i amb el suport d’un tutor. 
En aquesta modalitat asíncrona 
l’alumne no està supeditat a ho-
raris concrets.
Tots dos formats, virtual i en lí-
nia, exigeixen un coneixement 
informàtic bàsic, un ordinador 
amb connexió a Internet, alta-
veus o auriculars, micròfon i 

càmera. 
Atenent a la voluntat social de 
servei públic, l’oferta conserva 
la gratuïtat dels cursos inicials 
i bàsics, una mesura establerta 
arran de la pandèmia, i la re-
ducció de la resta de tarifes. Els 
cursos de pagament, a més, in-
clouen un seguit de supòsits de 
reducció.

Més suport i millor atenció
És justament amb la voluntat 
d’atendre cada vegada millor els 
usuaris que el Consorci ha acti-
vat un sistema d’ajuda i suport 
en la inscripció, per tal de donar 
resposta a totes les consultes 
que es generin durant el procés. 
Com a mesura inicial de suport, 
s’ha habilitat un xat assistit, a 

través del qual l’usuari tindrà 
accés a tota la informació ne-
cessària, amb formularis de 
contacte en cas que no resolgui 
els dubtes. Un equip de 15 pro-
fessionals atendran totes les pe-
ticions i vetllaran per a la bona 
implementació dels nous siste-
mes virtuals. 
Així mateix, s’obre novament 
l’espai de l’alumne, amb infor-
mació actualitzada i vídeos tu-
torials d’ajuda, i s’activa la plata-
forma virtual per a les proves de 
col·locació en línia.
Com sempre, a més, l’atenció a 
l’usuari es garanteix en els 146 
punts d’atenció que el Consor-
ci té distribuïts a través dels 22 
centres de normalització lin-
güística de tot el territori.

El Consorci per a la Normalització Lingüística obre inscripcions 
als cursosd’hivern amb un sistema renovat d’atenció a l’usuari
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada, que 
tindrà lloc del 26 de fe-
brer al 23 de març, ja té 

imatge per a la seva novena 
edició. El festival -organitzat 
per l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada- renova cada any 
la seva imatge, dotant les edi-
cions d’un guió irrepetible 
i diferent. Enguany FineArt 
Igualada presenta una imat-
ge singular, on la fotografia 
es transforma en l’ull que ens 
connecta amb l’univers que 
ens envolta, permetent-nos 
descobrir i crear diferents 
realitats a través de l’objec-
tiu. Sense dubte una metà-
fora, que molts fotògrafs fan 
seva, sobre que l’objectiu són 
els ulls de qui prem l’obtura-
dor, immortalitzant allò que 
per un moment, algú ha vist 
i seleccionat per a nosaltres. 

La nova línia estètica, que ha 
estat presentada aquest dime-
cres, es basa en un disseny 
elegant on el protagonista és 
alhora el fotògraf que immor-

Connectem amb l’univers que ens envolta gràcies 
a la imatge de la novena edició de FineArt Igualada

talitza la seva realitat, com 
l’usuari que l’observa, en gau-
deix i sovint la reinterpreta. 
En la presentació han inter-
vingut el regidor de Promo-

ció Cultural de l’Ajuntament, 
Pere Camps, el director del 
festival, Ramon Muntané, i 
l’autor de la imatge d’aquesta 
edició de FineArt Igualada, el 
dissenyador i il·lustrador Xa-
vier Mula, un artista versàtil, 
premiat en diverses ocasions 
per la seva obra i reconegut 
nacional i internacionalment. 
En paraules de Pere Camps, 
aquesta edició de FineArt 
“després d’un final precipi-
tat de l’edició anterior i d’un 
any difícil, aquesta edició ens 
dóna de nou l’oportunitat de 
gaudir d’aquest art que és la 
fotografia, en una novena edi-

ció plena d’il·lusió, diferent i 
adaptada però com sempre, 
amb grans fotògrafs”. Per la 
seva banda, Ramon Muntané 
fa referència al paper de la fo-
tografia com a eix cultural per 
enriquir-nos mirant, escol-
tant i intercanviant emocions 
i pensaments al gaudir de les 
històries i les realitats dels di-
ferents autors; per al director 
han estat mesos d’incertesa, 
però FineArt estava preparat 
per tornar i així ho volia l’or-
ganització.
En aquesta edició es man-
tindran els vint-i-quatre dies 
d’exposició, que permetran 
contemplar les quaranta ex-
posicions que hi haurà en els 
dotze espais singulars de la 
ciutat. Espais que, com cada 
any, es trien amb cura per tal 
d’enllaçar les sales d’exposici-
ons professionals, amb l’en-
cant del centre de la capital de 
l’Anoia. Autors com Juan Ma-
nuel Castro Prieto, Ana Maria 
Robles, Diego Pedra, Mont-
se Pallàs, Israel Ariño i Clara 
Gassull, entre d’altres, faran 
les delícies dels visitants.

El festival fotogràfic de 
referència torna, del 26 
de febrer al 23 de març, 

al nucli antic 
de la ciutat

MÚSICA / LA VEU 

Per celebrar el 25è ani-
versari de la colla caste-
llera dels Moixigangers 

d’Igualada, els Grillats Morats, 
els grallers de la colla, han gra-
vat un disc que recull de les 
melodies de les seves  actuaci-
ons: La música dels Moixigan-
guers d’Igualada. 25è aniversa-
ri 1995-2020.
En la seva fundació la colla va 
establir com a Toc de castells 
dels Moixiganguers d’Igualada 
un fragment de la partitura 
de la Moixiganga d’Igualada 
que va recollir Gabriel Caste-
llà l’any 1905. I el mateix any 
1995 es va crear un Himne de 
la colla amb música de David 
Riba i García i lletra d’Alba 
Comellas i Vila-Puig.
La colla incorpora altres me-
lodies al seu repertori recolli-
des per Gabriel Castellà, per 
Joan Amades i per Joan Tomàs 
a començaments de segle XX 
com són el Toc de gralla per 
acompanyar el petit de l’espa-
dat a un balcó, la Diana de la 
Moixiganga i el Toc de processó 
de Sant Bartomeu a Igualada.
El disc, gravat entre el mes 
setembre i desembre de 2020, 

es pot comprar a través del 
correu electrònic moixigan-
guers@moixiganguers.cat i 

Els Moixiganguers tanquen l’any del 
25è aniversari amb un disc que recull 
el seu repertori

es pot trobar a les platafor-
mes digitals més reconegudes 
(spotify, youtube, itunes, etc).

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

EL CARPINTERO DEL HOGAR
Reformes integrals de la llar

Reformes de CUINES, PORTES CORREDISSES, 
PORTES BLOC, MOBLES A MIDA

PARQUET I TARIMA FLOTANT
ARMARIS ENCASTATS, TOT EN FUSTERIA

SUPER ECONÒMIC

Truca al 673 82 56 12
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NI SANTES NI PUTES
De Desedamas. 
Art tèxtil a càrrec de Cecília i Mercè 
Gonzàlez. “Jo diré si sóc bonica, jo 
diré si sóc forta. Vosaltres no decidi-
reu sobre la meva vida; seré jo qui ho 
faci”. Amy Shumer.
Del 21 de novembre al 16 de gener 
a Artèria.

SUMI-E
de Carme Freixas
En japonès, la paraula «sumi» sig-
nifica tinta i «e» vol dir pintura. 
L’expressió de l’ésser, a través de la 
pintura japonesa, té per objectiu in-

EXPOSICIONS
tegrar el cos físic, mental i emocio-
nal com a manifestació de l’esperit 
de l’artista. 
Fins el 15 de gener al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

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

RAUL VILLALBA. PRE-
MI CIUTAT D’IGUALA-
DA D’ART DIGITAL
Les seves imatges ens mostren el món 
dels somnis, de la màgia, de l’oníric, 
del místic i tots aquests mOns de 
fantasia que té dins seu.
Del 14 al 31 de gener a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions

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

CAPUT AUT NAVIS
A través de 72 peces del fons del 
Museu de Granollers, l’exposició us 
convida a fer un passeig pel món del 
joc en temps antics.. 
De l’11 de gener al 28 de febrer al 
Museu Molí Paperer de Capellades

EQUINOX
Dinamarca. Netflix
Una producció de la companyia Apple 
Tree distribuïda arreu del món per la 
cada vegada més poderosa plataforma 
Netflix. El misteri argumental va suc-
ceir 20 anys enrere, quan va desaparèi-
xer un autobús ple de joves estudiants. 
Ara, a l’actualitat, Astrid es troba i re-
coneix a un dels estudiants desapare-
guts. L’enigma plantejat per la minisè-
rie és absorbent, i es resol en el sisè i 
darrer episodi. 

LUMINARIES 
Regne Unit. HBO.
Som a Nova Zelanda, a l’any 1860, en 
plena febre de l’or. Anna és una jove 
molt decidida, que viatja des de Gran 
Bretanya fins a la costa oest de Nova 
Zelanda per a començar una nova 
vida. Allí coneix un home molt espe-
cial, Emery Staines, obrint-se per a ella 
un món completament desconegut i 
màgic. Alhora drama romàntic i mis-
teri criminal, es deixa veure amb inte-
rès. Només sis episodis.

MOONBASE 8
Estats Units. Movistar.
Comèdia de disbarats en sis episodis 
de mitja hora cadascun. Hi ha carica-
tura, sàtira i alguns tocs d’humor ab-
surd sobre els maldecaps de tres inep-
tes astronautes en pràctiques al desert 

LES MIL I UNA SÈRIES

d’Arizona. Alguns dels moments més 
divertits tenen lloc dins d’una simula-
dor còsmic.  Potser és una mica extra-
vagant i no té massa pressupost, però 
proporciona jocositat assegurada. 

ESCOLA D’INFERMERIA
Dinamarca. TV3 / Sundance TV.
La sèrie danesa Escola d’infermeria 
(Sygeplejeskolen) relata les vivències 
dels alumnes d’una escola d’infer-
meria, després de la II Guerra Mundi-
al. L’argument transcorre entre conflic-
tes i prejudicis de tota mena, sorgint 
múltiples de caire històric, sentimental 
i mèdic. Ben ambientada i amb un en-
certat repartiment coral. De moment 
s’han rodat dues temporades. 

PARLIAMENT 
Bèlgica. Filmin 
En aquesta sèrie belga s’hi assenya-
la que en el món de la política s’hi fa 
molta comèdia. Samy, un jove assistent 
parlamentari europeu arriba a Brussel-
les poques setmanes després del refe-
rèndum del Brexit. Samy no sap gaire 
sobre les institucions europees; de fet 
no en té ni idea sobre la seva nova fei-
na. Però espera sortir-se’n gràcies al 
seu enginy i intel·ligència. Una sitcom 
frenètica i divertida. 

YELLOWSTONE
Estats Units. Paramount Network 
Una de apostes més fortes del canal 
Paramount. Relata els conflictes pels 
que passa John Dutton (Kevin Cost-
ner), el propietari d’un immens ranxo. 
Ell i els seus fills afronten una lluita a 
mort contra una reserva índia i contra 
el govern federal d’Estats Units, que 
vol expandir el parc nacional dins de 
les seves propietats. De moment, va 
per la segona temporada. Sèrie feta 
amb molts mitjans i magnifica fotogra-

fia (rodatge a escenaris naturals d’Utah 
i Montana), però amb passatges propis 
de convencional telenovel·la. 

TIN STAR
Regne Unit – Canadà. Movistar.
L’actor nord-americà Tim Roth és el 
protagonista d’aquesta sèrie britànica 
de 10 episodis. Tot comença quan un 
l’exdetectiu Jim Worthh arriba amb 
la seva família a un petit poble de les 
muntanyes de Canadà. Ha estat nome-
nat sheriff de la localitat, on gairebé 
mai passa res. Conflueix drama, intri-
ga i comèdia negra, sense que acabi de 
decantar-se per res.  El millor de tot: 
Tim Roth

BAGHDAD CENTRAL
Regne Unit. Movistar 
Enmig de la violència, el crim i la para-
noia, un expolicia iranià intenta prote-
gir la seva filla després de perdre dona 
i filla. El seu sentit de la justícia i l’ho-
nor xocaran amb l’ordre imperant, un 
continuïtat estat de caos i dolor. Dra-
ma de qualitat i intriga ben conduïda, 
en sis únics episodis. 

LOS DURRELL
Regne Unit. Movistar / Filmin 
Creada per Simon Nye, aquesta és una 
sèrie basada en l’autobiografia del na-
turalista i escriptor Gerard Durrell, en 
l’època en què ell i la seva família van 

anar a viure a l’illa grega de Corfú, a 
l’any 1935. Una sèrie plàcida i recon-
fortant, antítesis de les propostes pu-
nyents, radicals i violentes de gran part 
de les ficcions televisives actuals. 

IMPRESCINDIBLES
Espanya. TVE
Emesa tots els diumenges nit per La 2, 
és ara mateix una de les millors sèries 
documentals de caire artístic i cultural 
que es pot veure a les televisions esta-
tals. Musics (Labordeta), productors 
musicals (Mario Pacheco), actors (José 
Sacristán, El Tricicle), escriptors (Una-
muno, Pérez Galdós, Miguel Delibes, 
Javier Reverte), científics (Eduard 
Punset), poetes (Machado), dibuixants 
(Ibáñez), pintors (Sorolla), fotògrafs i 
cineastes han anat passat per la sèrie, 
gairebé sempre elaborada  amb sensi-
bilitat, elegància i rigor. 

TUFF MONEY
Romania. HBO.
Una simpàtica i original sèrie de pro-
cedència romanesa. En to i esperit de 
comèdia negra, s’hi expliquen els con-
flictes i maldecaps de dos adorables 
perdedors. Es prenen la vida a la lleu-
gera i bromegen sobre com cometre 
un crim perfecta. I com que la vida té 
cops amagats, es veuen abocats a co-
metre un crim: atracar un furgó ban-
cari. Un atracament que de perfecte no 
en tindrà res.  



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1915.
EL CONVENT DELS CAPUTXINS, “ELS FRARES”. (Una fotografia que ha cos-
tat molt de recuperar pel seu mal estat).

Dades de l’Arxiu de “Els Caputxins”:

A Igualada, els Caputxins hi van fundar el convent a l’any 1609, amb una església 
dedicada a sant Francesc, que va ser destruïda després amb la Guerra de la Inde-
pendència. Posteriorment, a l’any 1810, es va iniciar l’edificació d’un nou convent, 
just a l’espai ocupat per l’actualment enderrocat Hospital Comarcal, al Passeig 
Verdaguer.
Tanmateix, aquest EDIFICI DE LA FOTOGRAFIA, del convent actual, ubicat en 
el mateix lloc on hi havia el -vell- construït a l’any 1609, va ser bastit pels Capu-
txins de Tolosa, a l’any 1881, sota la direcció de qui seria el reconegut Cardenal 
Vives, el qual hi va establir l’Escola Seràfica, que els frares tolosans havien tingut 
a França. Des del 1893, l’edifici va ser regentat pels caputxins catalans, i aquests 
hi van posar en funcionament la seva primera Escola Seràfica, i que va estar en 
actiu, pràcticament, fins a l’any 1975. 
Els frares que han anat integrant la comunitat, sempre, s’han dedicat a diverses 
activitats, especialment apostòliques, de les quals en destaca un grup d’ajut als 
pobres i també l’assistència espiritual dels malalts de l’històric Hospital Comarcal.

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.

MÚSICA / LA VEU 

EP#1 és el recull de 
cançons que Carles 
Pauné ha anat com-
ponent, produint i 

enregistrant durant el con-
finament i que recorren de 
manera autobiogràfica temes 
com l’amor, la solitud, el fer-se 
gran, la salut mental o la quo-
tidianitat més absurda, tot des 
de la perspectiva post adoles-
cent.
paunezz vol fer bandera del 
que anomena música trista, 
però sense que necessària-
ment s’hi atribueixi una con-
notació negativa, ja que trist 
no ha de voler dir dolent.
El treball comença amb Hi-
vern, obertura i presentació 
del projecte. És a partir d’aquí 
des d’on l’artista proposa un 
viatge per les diferents estaci-
ons: passant per la primavera 
interrompuda per la pandè-
mia de Prop del Foc, o una 
història d’amor d’estiu balear a 

Estiu Blau. També s’endinsa en 
el terreny més íntim amb On 
és el teu déu?, cançó que Carles 
Pauné va escriure al seu avi. 
Finalment s’acomiada amb un 
cant a la innocència amb Tan 
lluny, tan aprop, on l’artista 
ens assegura que mai deixem 
de ser nens. Aquesta última 
composició és una adaptació 
del poema del mataroní Jordi 
Estapé.
PAUNEZZ és el projecte mu-
sical liderat per l’igualadí 
Carles Pauné que es troba al 
punt mig entre el pop d’autor 
i l’electrònica. Sota la produc-
ció musical de Jan Aygua, el 
projecte beu de referències de 
l’indie i el folk actuals i es plas-
ma en cançons atmosfèriques 
i envolvents. Les lletres són 
senzilles i directes i tenen un 
fort component nostàlgic, fins 
i tot trist. Carles Pauné forma 
part de la banda de pop festiu 
JOKB, amb cinc anys d’experi-
ència en el panorama musical 
actuant, entre d’altres, al Fes-

tival Bioritme, Sala Apolo o 
l’Acampada Jove.
Més enllà de la música, pau-
nezz compta amb un equip 
al darrere integrat per pro-
fessionals del món de l’art, la 

paunezz, el nou projecte musical de Carles Pauné

fotografia i l’audiovisual que 
complementen el projecte en 
la seva vessant més visual i 
convertint-la en un dels punts 
forts. El primer EP de paunezz 
es va presentar ahir dijous.

CULTURA / LA VEU 

L’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada és una entitat 
igualadina fundada el 1822. 
Cada any organitza els Tres 
Tombs però enguany, a cau-
sa de la pandèmia de la co-
vid-19, tota la programació 
dels actes s’ha vist molt alte-
rada i no hem pogut veure la 
gran desfilada, esperem que 
en l’edició del 2022 recuperi 
tot el seu esplendor i puguem 
celebrar els seus 200 anys.
La presentació de la sessió, 
anirà a càrrec de la senyora  
Montserrat Argelich, Presi-
denta de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada. A con-
tinuació tindrem la xerrada 
de Jaume Ortinez, “Els Tra-
giners que us han precedit” i 
el documental,  “Els Traginers 
Negociants de Copons”. Com 
sempre, des de Canal Taronja.

Cap al 2n. centenari 
de l’Antic Gremi 
de Traginers, a 
l’AUGA
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MÚSICA / LA VEU 

Siderland & Roger Ar-
gemí presenten el seu 
primer senzill compost 

i interpretat de forma con-
junta. Es tracta de la cançó 
Per que ens hem perdut?, un 
tema enèrgic que uneix una 
de les bandes i un dels artistes 
amb més talent i projecció del 
panorama musical català.
La cançó es va estrenar a to-
tes les plataformes digitals el 
passat divendres, 8 de gener 
de 2021, i segons afirmen els 
seus intèrprets Per què ens 
hem perdut? és el testimoni 
de la joventut que “va créi-

xer amb l’eufòria dance dels 
2000 i que s’ha vist atrapada 
per la nostàlgia trap postmi-
llennial”. 
El senzill, produït a Mèxic per 
Gera Camargo, bascula entre 
aquestes dues realitats: la del 
pop melòdic i els sintetitza-
dors, i la dels ritmes urbans. 
Siderland & Roger Argemí 
volen expressar “l’angoixa 

Siderland & Roger Argemí uneixen forces per esbrinar 
“Per què ens hem perdut?” 

del pas a l’edat adulta des del 
convenciment que el terreny 
musical és fèrtil i que hi ha 
molt camí a explorar entre les 
noves tendències”.

Siderland, els impulsors del 
pop nocturn
En llatí, sidus, sideris descriu 
una constel·lació d’estrelles. 
Desiderare vol dir constatar 
l’abandó de les estrelles i, per 
tant, desitjar és ser conscient 
de la seva absència. Sider-
land (la terra de les estrelles) 
és el viatge musical per les 
fronteres del desig: melodies 
brillants, sons electrònics i 
ritmes nocturns, que acom-
panyen lletres en què tres jo-
ves expressen l’eufòria, el pla-
er i la set de viure, però també 
l’angoixa, el desconcert i la 
buidor.
Uri Plana (veu i guitarra), Al-
bert Sort (baix) i Andreu Ma-
nyós (bateria) són tres amics 
convençuts que totes les co-
ses, tant les bones com les do-
lentes, passen de nit. La seva 
obsessió per la foscor només 
és comparable a les ganes 

d’aproximar-se a la sonoritat 
dels èxits del pop internacio-
nal. I de fer-ho cantant en ca-
talà. D’aquesta unió neix un 
estil que s’han pres la llibertat 
d’anomenar Pop Nocturn.

Roger Argemí, 
una trajectòria imparable
Amb dos discos publicats 
Un nou sentit [Crea Music, 
2016] i Gravetat [Crea Mu-
sic, 2019], Roger Argemí 
és un cantant, compositor 
i productor musical que ha 
aconseguit donar un enfoca-
ment emotiu i R&B a la mú-
sica pop. Ha compartit duets 
amb el guanyador d’Eurovi-
sió Måns Zelmerlöw i amb 
Manu Guix, i ha aparegut 
amb la seva cançó Ara te’n 
vas a la sèrie Les de l’hoquei, 
emesa per TV3 i Netflix. A 
més, ha format part de l’úl-
tim disc de La Marató de 
TV3. Paral·lelament, el com-
positor i productor ha fet les 
seves primeres incursions 
en el món de la composició 
component amb autors naci-
onals i internacionals.

“Rebeldía”, la primera novel·la de 
l’igualadí Gal Gomila
LLIBRES / LA VEU 

Gal Gomila és un músic, 
escriptor i mestre. Ac-
tualment és professor 

de música de l’escola Virolai de 
Barcelona,   docent de les assig-
natures d’artística de la Facultat 
URL Blanquerna i del Conser-
vatori Superior de Música del 
LICEU.
La seva passió per la literatura 
l’ha portat a escriure cinc novel-
les, una d’elles, de ciència ficció, 
en procés de producció editori-
al de cara el 2021. La seva obra 
Rebeldía ha estat guardonada 
amb el V premi Corcel Negro, 
del segell editorial Entrelíneas 
editores, de Madrid. La primera 
edició es va esgotar en un mes i 
dia d’avui ja ha sortit la segona 
edició de la novel·la.
El llibre és una novel·la curta, 
però intensa (no arriba a les 
100 pàgines) i en ella l’autor 
fa un homenatge al seu pare, 
i a la seva afició pel teatre, que 
es converteixen en el punt de 
partida del relat, que planteja 
dues qüestions humanístiques 

importants: Si els actes del 
protagonista poden ser redi-
mibles, tot i les seves motiva-
cions, i el teatre des del punt 
de vista de la vida; com in-
flueix el dia a dia dels actors, 
davant una posada en escena 
real, dies abans d’una gran 
estrena. On és el teatre de la 
vida, a dalt o a baix l’escenari?   
“Els actors de Teatro Real de 
Madrid es preparen per a l’es-

trena de l’obra Yvonne, princesa 
de Borgonya, de Witold Gom-
browicz. Una gran responsabi-
litat. La crítica està a l’aguait. 
Aquest cop, però, el teló s’obre 
per als actors de la vida, i da-
vant un públic molt exigent, en 
vigílies del Nadal”.
Ens trobem amb una novel·la 
per al públic adult, dinàmica i 
ràpida de llegir, amb una nar-
rativa intensa que fa gaudir-la.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Tot un elogi a la 70a edició del Trofeu Pell 
d’Igualada, un dels premis fotogràfics més 
prestigiosos en què participa la nostra ciutat

U n  any  més, aquest passat mes de desembre, 
el Saló internacional de Fotografia Digital 
ha participat d’una nova edició del gran es-

deveniment del 70è Trofeu Pell, altre cop amb una 
nombrosa concurrència de fotografies. L’acte de lliu-
rament de premis, com era costum de celebrar a fi-
nals de desembre o principis de gener, així com la 
pertinent inauguració de l’Exposició, enguany, per 
les especials circumstàncies de la Covid-19 no s’han 
pogut dur a terme; i, és en aquest sentit que aquests 
actes quedaran emplaçats -tal i com es comunicarà 
oportunament- dins del marc de la propera celebra-
ció del FineArt 2021. 
Segons l’Acta del Jurat, l’acte de deliberació de totes 
les fotografies presentades va tenir lloc, i expressa-
ment a porta tancada, els dies 12 i 13 de desembre del 
2020, a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, amb la presència dels membres del Jurat: 
Josep Balcells,  Miquel Viñas i Adelina Putellas, i en 
la condició de Chairman del Saló, Ramon Mascaró, 
president de la mateixa Agrupació Fotogràfica. 

Per a aquesta convoca-
tòria es va estimar, una 
vegada més, la impor-
tància de l’elevada par-
ticipació  i  sobretot  la  
notable qualitat de les 
obres lliurades a con-
curs.  Així, una vegada 
examinades les 2283 fo-
tografies de 203 autors, 
procedents de 45 estats 
d’arreu del món, tots 
ells participants inscrits 
en aquest Saló Inter-
nacional de Fotografia, 
70è Trofeu Pell 2020; els 
membres del Jurat van 
emetre de forma unà-
nime el veredicte que 
certificava com a gua-
nyadors a: Jozef de Fraine, de Bèlgica, com a millor 
autor del Saló, al qual segueixen –entre d’altres- i 
per ordre, Ernie Bellmann, d’Alemanya, amb l’obra 
“Licht und Schatten”, en la categoria Lliure Mo-
nocrom; Toni Fernández, de l’Estat espanyol, per 
l’obra “Cala trons”, en la categoria Lliure Color; Ji-
angchu An Tong, de Xina, per l’obra “Return”, en la 

categoria de Viatges. 
I, com a Premis Especials: Special Award AFI, a la mi-
llor foto del Saló, per a Lung-Tsai Wang, de Taiwan, 
a l’obra “Bluebird5”; Special Award Ramon Godó, al 
millor paisatge, per a Luís Leandro, de l’Estat espa-
nyol, a l’obra “Duna del Fangar”; Special Award Josep 
Pomés, al millor contrallum, per a Minko Mihaylov, 

de  Bulgària, per l’obra “Bridge”.
És justament per a aquesta avinentesa tan 
insòlita, i ateses les excepcionals circums-
tàncies derivades de la pandèmia que, des 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i de 
part de tots els ens i entitats que interve-
nen en la puntual convocatòria, organit-
zació i deliberació d’aquest participat i 
notable Saló Internacional de Fotografia 
Digital, que volem contribuir amb aques-
ta pàgina, en què la fotografia és cultu-
ra i art, a una prominent felicitació i un 
més que reiterat elogi a totes les persones 
premiades i les seves respectives imatges; 
unes realitzacions d’una significada talla i 
qualitat que no poden passar per alt en els 
dies que precedeixen a què siguin públi-
cament exposades, segons el previst, per a 
aquest proper FineArt 2021.
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Amor per sempre
Estrena a Tous •  Ondina

REDACCIÓ/ 

Petzold, probablement el més bri-
llant cineasta alemany de la seva 
generació, recupera l’encanteri 

misteriós i fantasmal de Yella en aques-
ta pel·lícula que s’inspira en el mite 
d’Ondina, nimfa de l’aigua que es venja 
cruelment del seu estimat després de 
descobrir una traïció. L’Ondina d’avui 
és historiadora i parla sobre l’urbanis-

me a Berlín i s’enamora bojament d’un 
bus, Christoph (Franz Rogowski, el 
Joaquim Phoenix germànic), després 
del trencament d’una peixera. Passió i 
eufòria, gelosia i por, en una història 
d’amor del de veritat: profund, dolo-
rós i irracional, amb un peu al mite 
i un altre a la realitat contemporània. 
Premi Fipresci i Premi a la Millor Ac-
triu a la Berlinale.

Col·lapse mental
Estrena •  Salvaje

REDACCIÓ/ 

Tom (Russell Crowe) és un 
home per qui la vida ha per-
dut completament el sentit. 

En ple col·lapse mental, es creua a 
la carretera amb Rachel (Caren Pis-
torius), una dona que està portant a 
l’escola al seu fill i que, nerviosa pel 
trànsit que hi ha, toca el clàxon per 
recriminar-li a Tom que no mogui 
el seu cotxe a el semàfor. Després 
d’això, comença una discussió en la 
qual Rachel es nega a disculpar-se i 
que desemboca en una terrible per-
secució de l’home cap a la dona. 
Tom, convertit en el pitjor malson 
de la jove, persegueix i assetja sense 
descans a tots els cercles pròxims de 
Rachel, arribant a uns límits que ella 
mai podria haver imaginat.

Derrick Borte és el director d’aquest 
llargmetratge escrit per Carl Ellsworth. 
Més actual impossible, més sagnant, 
més eloqüent mirada al nostre temps 
a través d’un thriller sobre l’atipament 
que acumulem, sobre com de atroti-
nat està el món i com dues simples 
agulles el sustenten. D’això tracta Sal-
vaje, del mateix que fa 30 anys tracta-
va Un dia de fúria, de sorprendre que 
cada nou dia que no hi hagi més alter-
cats, més íntimes revolucions davant 
la pandèmia ultraliberal que assota el 
nostre temps.
Russell Crowe és un grandíssim actor, 
capaç de ficar-se en qualsevol cos i 
personatge, i aquí, en aquesta pel·lí-
cula de Derrick Borte, arriba a uns ni-
vells de disbarat físic i psicològic que 
rimen perfectament amb els temps 
que corren.

Assetjament escolar
Cicle Gaudí •  Uno para todos

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 21 de gener, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cineclub presenta la producció del 
2020 Uno para todos, dirigida per 
David Ilundain.
David Ilundain, el realitzador de la 
notable B, sobre el cas Bárcenas, tor-
na amb una emotiva pel·lícula sobre 

un mestre interí i els seus alumnes 
de sisè de primària d’un poble on ell 
mai no havia estat. Un dels nens ha 
estat absent per una malaltia i el seu 
retorn no serà senzill.
La qüestió del bullying no és pas 
nova, però el film d’Ilundain el trac-
ta amb una sensibilitat notable, amb 
l’ajuda d’una mesurada, excel·lent in-
terpretació de David Verdaguer.



SALVAJE
EEUU. Thriller. De  Derrick Borte. Amb Russell Crowe, 
Caren Pistorius, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, 
Tom (Russell Crowe) és un home per qui la vida ha perdut 
completament el sentit. En ple col·lapse mental, es creua a la 
carretera amb Rachel (Caren Pistorius), una dona que està 
portant a l’escola al seu fill i que, nerviosa pel trànsit que hi 
ha, toca el clàxon..

ON

   ONDINA
Alemanya. Drama. De Christian Petzold. Amb  Paula 
Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, 
Anne Ratte-Polle,
Ondina és historiadora i dóna conferències sobre el desen-
volupament urbà de Berlín. Però quan el seu amant l’aban-
dona, l’antic mite s’apodera d’ella. Només li queda matar 
l’home que l’ha traït i tornar a les aigües.

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

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

DESEANDO AMAR
Hong Kong. Drama romàntic. De Wong Kar-Wai. Amb 
Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan,
Hong Kong, 1962. Chow, redactor en cap d’un diari local, es 
muda amb la seva dona a un edifici habitat principalment 
per residents de Xangai. Allà coneix a Li-zhen, una jove que 
acaba d’instal·lar-se al mateix edifici amb el seu espòs. Ella 
és secretària d’una empresa d’exportació i el seu marit està 
contínuament de viatge de negocis...

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

   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 unir-
se a una banda d’atracadors que té en escac a tota la policia 
de Madrid. Àngel comença a escalar ràpidament en una pi-
ràmide d’atracaments, diner negre, negocis tèrbols

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

LOS CROODS: UNA NUEVA ERA 
Ds: 17:00
Dg: 17:00

DESEANDO AMAR 
Dg: 19:15
Dc: 19:00 (VOSE)

MADAME CURIE 
Dv: 19:00
Ds: 19:15

UNO PARA TODOS - Cicle Gaudí 
Dj: 20:00

2/LOS CROODS: UNA NUEVA 
ERA
Dv a Dg Dc: 18:00
2/LOS CROODS: UNA NUEVA 
ERA (CAT)
Dj: 18:00
2/SALVAJE
Dv a Dg i Dc: 20:00
2/SALVAJE (VOSE)
Dj: 20:00

4/EN GUERRA CON MI 
ABUELO 
Ds i Dg: 19:15
4/LOS CROODS: UNA NUEVA 
ERA 
Dv a Dg Dc i Dj: 17:00
4/LOS ELFKINS
Dv Dc i Dj: 19:15

6/ HASTA EL CIELO
Dv a Dg Dc i Dj: 17:10/19:35

7/LOS ELFKINS
Dv Dc i Dj: 17:45
Ds i Dg: 16:05/17:50
7/LA ULTIMA GRAN ESTAFA
Dv a Dg i Dc: 19:45
7/LA ULTIMA GRAN ESTAFA 
(VOSE)
Dj: 19:45

8/EN GUERRA CON MI 
ABUELO 
Dv Dc i Dj: 16:55
8/WONDER WOMAN 1984
Dv Dc i Dj: 19:00
Ds i Dg: 16:00/19:00

ONDINA
Ds: 17:30
Dg: 19:05
VOLVER A EMPEZAR
Dg: 17:30

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

PROMO LÀSER
CAMES SENCERES 

90€ 60€

ÚLTIMES
UNITATS!

PACK LINEA 
POWER 

+ TRACTAMENT 
FACIAL DE REGAL

79€

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

EL CASAL INFORMA QUE 
MENTRE DURI EL TOC DE 
QUEDA LES SESSIONS 
COMENÇARAN A  2/4 DE 6
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Obert de dimarts a 

diumenge 
de 13:00 a 15:30

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

A partir de dijous
 obrim per sopar 

totes les nits de la setmana

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge
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Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57
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Igualada, gener de 2021

25è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Els teus amics sempre et recordarem

Ens van deixar els dies 29 i 21 de gener de 2017
Us estimem

Igualada, gener de 2021

25è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

N’hi ha qui porten al món una llum tan gran, 
que fins i tot quan han marxat, la llum roman.... 

Mai t’oblidarem.

Van haver de passar 
unes quantes ho-
res per a fer-me’n a 

la idea, que te n’havies anat! 
Sincerament, encara, no tinc 
paraules per a explicar-me el 
perquè de tot plegat (?). Com 
pot ser que la malaltia se t’ha-
gi emportat, als 61 anys, amb 
tanta severitat?
Potser em tenies ben enga-
nyada ... Tan positiva sempre, 
i amb una capacitat inusitada 
per a projectar-te en un futur 
que imaginaves més que ex-
traordinari. Així es desprenia 
a tothora del teu esperit vital, 
del teu continu somriure. 
I, per sempre, em resultaran 
summament memorables els 
teus desitjos de compartir i 
compartir-te bo i oferint ge-
nerosament el millor de tu, 
tant a nivell culinari, perquè 
eres una artista de la innova-
ció, com també regalant-me 
exquisideses de “Cal Xandri 
“, en unes vetllades puntu-
alment amenitzades amb el 
rerefons musical de diferents 
peces d’Obeses; sense passar 
de llarg de les nostres visites 
culturals i geogràfiques per la 

teva estimada Conca d’Òdena.
I, res! Fa quatre dies, abans 
de Nadal, quan vas ingressar 
a l’Hospital i em vas dir que 
no volies que es fes públic 
que estaves ingressada; jo, in-
gènua de mi, vaig pressupo-
sar que era només un impàs. 
Endemés, en dies posteriors, 
amb les paraules i comenta-
ris que em deixaves anar pel 
mòbil vaig seguir pensant que 
no tenia perquè complicar-se 
res, i que, no tardaries a sor-
tir-te’n d’aquesta. 
Però, no! Avui, ara, tot i que et 
tingui present en i per tantes 

circumstàncies especialment 
lligades a l’amistat més enllà 
del teu entusiasta compromís 
polític; el cas és que te n’has 
anat.
Quina mala passada t’ha ju-
gat la vida, reina! Tantes coses 
que  volies fer i que havies de 
viure!
Vull fer extensiu el meu con-
dol a la teva mare, al teu ger-
mà i a totes les persones que 
també t’han estimat; a més de 
desitjar-te un repòs etern.

Una infinita abraçada, 
Carmel·la.

Adéu, estimada Ramona!

ESGLÉSIA / LA VEU 

En l’audiència general 
d’aquest dimecres 13 
de gener, el papa Fran-

cesc ha descrit la importància 
de l’oració de lloança a Déu, 
fins i tot en els moments di-
fícils, i ha recordat que el fo-
nament de la lloança és que 
“Déu és l’Amic fidel i el seu 
amor mai falla”.
“Els sants i les santes ens de-
mostren que es pot lloar sem-
pre, en les bones i en les do-
lentes, perquè Déu és l’Amic 
fidel. Aquest és el fonament 
de la lloança: Déu és l’Amic 
fidel i el seu amor mai falla. 
Sempre. Ell està al costat de 
nosaltres, ens espera sempre”, 
ha indicat el Papa.
En aquesta línia, el Sant Pare 
ha dit que algú ha definit a 
Déu com a “sentinella” ja que 
està “a prop teu, et fa anar 
cap endavant amb seguretat” 
pel que el Papa ha convidat: 
“en els moments difícils, obs-
curs, tinguem la valentia de 
dir ‘beneït Senyor’, lloar el 
Senyor, això ens farà molt de 
bé”.
En continuar amb la seva 
sèrie de catequesi sobre la 
pregària, el Pontífex s’ha 
aturat en “un passatge crític 
de la vida de Jesús” relatat 
en l’Evangeli de Sant Mateu 
“després dels primers mira-
cles i la implicació dels dei-
xebles en l’anunci del Regne 
de Déu, la missió del Messies 
travessa una crisi. Joan Bap-
tista dubte: ‘¿Ets tu el qui ha 
de venir, o n’hem d’esperar 
un altre?’ “. D’aquesta mane-
ra, el Sant Pare ha reconegut 
que “a la vida sempre hi ha 
moments obscurs, moments 
de nit espiritual i així Joan 
està passant aquest moment”.
El Papa ha assenyalat l’exem-
ple de Jesús per indicar la 
importància de la lloança 
a Déu i ha destacat el capí-
tol 11 de Sant Mateu en què 
es descriu un “moment de 
decepció” quan el poble va 
mostrar hostilitat després 
dels signes prodigiosos de 
Jesús i precisament en aquest 
moment, “Jesús no eleva al 
Pare un lament, sinó que ele-
va un himne de goig: ‘T’en-
alteixo, Pare, Senyor del cel i 
de la terra, perquè has ama-
gat els savis i entesos i els has 
revelat als petits’ “. “En plena 
crisi, en plena obscuritat -di-

guem-ho així- Jesús beneeix 
el Pare, Jesús lloa el Pare. Per 
què?”, ha qüestionat el Papa.
En primer lloc, el Sant Pare 
ha explicat que Jesucrist va 
lloar Déu Pare gràcies a la 
filiació divina ja que “sobre-
tot el lloa per la qual cosa 
és: ‘Pare, Senyor del cel i de 
la terra’” i ha afegit que “Je-
sús s’alegra en el seu esperit 
perquè sap i sent que el seu 
Pare és el Déu de l’univers, 
i viceversa, el Senyor de tot 
el que existeix és Pare, ‘Pare 
meu’. D’aquesta experiència 
de sentir-se ‘fill de l’Altíssim’ 
brolla la lloança. Jesús se 
sent fill de l’Altíssim”. A més, 
el Papa ha explicat que “Jesús 
lloa el Pare perquè afavoreix 
els petits” i ha afegit que “és 
el que Ell mateix experimen-
ta predicant als pobles: els 
‘savis’ i els ‘intel·ligents’ ro-
manen desconfiats i tancats, 
fan càlculs, mentre que els 
‘petits’ s’obren i acullen el 
missatge “. Per això, el Sant 
Pare ha encoratjat: “també 
nosaltres hem d’alegrar-nos 
i lloar Déu perquè les perso-
nes humils i senzilles acullen 
l’Evangeli” i ha recordat a la 
“gent senzilla, aquesta gent 
humil que va a les peregri-
nacions, que va a resar, que 
canta, que fa lloança, gent a 
la qual potser li falten moltes 
coses, però que la humilitat 
els porta a lloar Déu”.
“En el futur del món i en les 
esperances de l’Església estan 
sempre els ‘petits’: aquells que 
no es consideren millors que 
els altres, que són conscients 
dels propis límits i dels propis 
pecats, que no volen dominar 
sobre els altres, que, en Déu 
Pare, es reconeixen tots ger-
mans”, ha advertit. En aquest 
sentit, el Papa ha subratllat que 
“en aquest moment d’aparent 
fracàs, on tot és obscur, Jesús 
prega lloant el Pare” pel que ha 
animat a “jutjar de forma dife-
rent les nostres derrotes perso-
nals, jutjar de forma diferent 
les situacions en què no veiem 
clara la presència i l’acció de 
Déu, quan sembla que el mal 
preval i no hi ha manera de 
detenir-lo”. “Jesús, que també 
va recomanar molt la pregària 
de súplica, precisament en el 
moment en què hauria tingut 
motiu de demanar explicaci-
ons al Pare, però, el lloa. Sem-
bla una contradicció, però allà 
hi ha la veritat “, ha afegit.

Papa Francesc: 
“Déu és l’Amic fidel i el 
seu amor mai falla”



Gener
15: Pau; Maur; Plàcid; Habacuc i Miquees; Efisi; Secundina

16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Priscil·la; Berard. 
17: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina.

18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria.  
19: Canut; Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac.

20: Fabià; Sebastià 
21: Fructuós; Auguri; Eulogi; Agnès

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Joan Martí Segura

La seva esposa, Emília Guixà, els fills Teresa i Josep M. Vilarrúbias, el net Oriol, cunyats, 
nebots, cosines i amics no l’oblidaran mai i el trobaran a faltar.

La família agraeix les mostres d’afecte i condol rebudes al tanatori i a la cerimònia de 
comiat del dia 7 de gener a l’església parroquial de la Soledat.

Morí cristianament el dia 5 de gener a l’edat de 83 anys.

Igualada, gener de 2021

A.C.S.

Josep Puiggròs Solé i Àngela Muset Singla

4t aniversari
En record dels esposos:

Igualada, gener de 2021

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017
Us estimem

Sempre li rondava al-
guna idea pel cap, 
alguna cosa que no 

acabava de funcionar bé i 
tenia la necessitat d’arre-
glar, impensable llençar 
una cosa. Sempre disposat 
a arreglar el que els altres 
anàvem a llençar i donant 
una segona vida a tot el 
que li arribava a les mans.
 Vivia per millorar la vida 
dels altres. Sempre atent 
en què ens faltava i sempre 
estava disposat a fer el que 
fos per a nosaltres.
Un manetes nat. Tenia una 
capacitat espectacular per 
entendre com funcionaven 
les coses, sempre sabia què 
necessitaven en cada mo-
ment els engranatges de les 
nostres vides i no dubtava 
ni un segon en donar-te el 
que et calia en cada mo-
ment; i és que de molt poc, 
en feia molt.
Amb molt poc era feliç i 
és que no li calien grans 
coses, era molt humil; en 
tenia prou en baixar al ma-
gatzem i posar-se a feinejar 
sempre pensant en com fa-
cilitar-nos la vida.  
Era discret i meticulós, 
el recordo de petit quan 
baixava a esmorzar abans 

d’anar a l’escola com, men-
tre jo em bevia la taronja-
da de l’àvia, ell es pesava 
els cereals que s’havia de 
menjar, la quantitat justa 
que necessitava, i és que es 
cuidava, es cuidava molt. 
Es cuidava i ens cuidava, 
perquè cuidar-se ell, era 
cuidar els altres. 
Vigilava per tothom i sem-
pre que notava perill o 
que algú es podia fer mal 
en algun moment feia el 
possible perquè tot fos 
més segur, sempre discre-
tament, no li recordo mai 
alçar la veu i és que tenia 
l’art de ser essencial, sense 
semblar-ho ni haver-ho de 
semblar. I així se n’ha anat, 
discretament. Però d’on no 
marxarà mai serà dels nos-
tres records. 
Però a mi personalment 
em va deixar un regal, el 
sopar de la nit de cap d’any. 
La millor nit de l’any. Una 
nit festiva convertida en 
familiar però sense perdre 
cap rialla, on ens va deixar 
ben clar que ell era feliç; i 
per a mi, aquesta va ser la 
millor manera de dir-nos 
adeu.

 Moltes gràcies avi.

Humil i discret per a ell, 
preocupat i atent per als 
altres

ESGLÉSIA / LA VEU 

El 19 de març prop-
vinent, festa de Sant 
Josep, en el cinquè 

aniversari de l’exhortació 
apostòlica Amoris laetitia, 
començarà l’any convocat 
pel papa Francesc «Família 
Amoris Laetitia». Aquest any 
es clourà amb la celebració de 
la X Trobada Mundial de les 
Família a Roma, pel juny del 
2022.
Amb la celebració d’aquest 
any, el sant pare Francesc 
oferirà a l’Església l’oportuni-
tat d’aprofundir en el contin-
gut de l’exhortació apostòlica, 
fruit d’un intens camí sinodal, 
que encara continua a nivell 
pastoral amb la col·laboració 

del Dicasteri per als Laics, la 
Família i la Vida. L’objectiu 
d’aquest any és fer que les fa-
mílies siguin protagonistes de

Convocat un any dedicat a la família
la pastoral familiar, consci-
enciar els joves sobre la im-
portància de la formació en la 
veritat de l’amor i el do de si 
mateixos i ampliar la mirada i 
l’acció de la pastoral familiar.
Entre les iniciatives que es 
duran a terme hi haurà la 
publicació de dotze propos-
tes pastorals concretes per a 
acompanyar les famílies i deu 
vídeos on el papa Francesc 
explicarà cada un dels capí-
tols de l’exhortació apostòlica 
acompanyats del testimoni 
d’algunes famílies. Aquest 
any coincidirà parcialment 
amb l’Any de Sant Josep, re-
centment també convocat 
pel Papa, i segur que hi hau-
rà punts de contacte entre les 
dues celebracions.
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

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

DIVENDRES 15: 

 LA CREU
P. de la Creu, 7
 DISSABTE  16:  

MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 17:  
BAUSILI

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

 JUVÉ
Av. Montserrat, 27

(22:00 - 9:00h)
DILLUNS  18:

ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 19:  

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 20:  

ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 21:  
SECANELL

Òdena, 84



Divina Ribera Fontdevila 
i Albert Riba Ribera /

La vostra és una empresa molt coneguda a Igualada i la 
Conca d’Òdena. Podeu fer-ne una mica d’història?

La Drogueria Riba va ser fundada l’any 1965 per la família 
Riba, que va començar al C/ Pare Tous Soler, 20; ampliant l’any 
1980 al núm. 12 del mateix carrer, i al 1984 al núm. 24. Al 2008 vam 
obrir una gran superfície al P.I. Les Gavarreres d’Òdena, amb més 
de 1000m2 dedicats a exposició i venda. Al 2015, i coincidint amb el 
50è aniversari, vam traslladar els establiments del C/ Pare Tous Soler 
al C/ Òdena, 13; amb l’objectiu de millorar les demandes dels nostres 
clients i ampliar els serveis de cara als professionals i particulars. Fa 
poc, el desembre del 2020, vam obrir un nou establiment al C/ Prats 
de Rei, 4, amb la finalitat de donar un major servei als nostres clients.

Heu obert un nou establiment a Igualada. Hi ha alguna 
especialització, o és com les altres botigues RIBA?

La nova botiga RIBA segueix la mateixa línia que les altres, però el 
que hem volgut aconseguir amb aquesta botiga és arribar als nostres 
clients de la zona nord d’Igualada, facilitant d’aquesta manera la seva 
mobilitat; igual que vam fer al 2015 obrint la botiga del C/ Òdena (un 
dels més cèntrics de la ciutat), o al P.I. Les Gavarreres (on la gent pot 
trobar una gran zona d’aparcament i un fàcil accés).

En els vostres establiments s’hi poden trobar moltíssims articles, 
i per a moltes funcionalitats: jardí, pintura, ferreteria, llar, 
decoració càmping... ja fa anys que tot no és drogueria. Què és el 
que la gent més demana?

Als inicis, quan Josep Riba va fundar la Drogueria Riba fa més de 50 
anys, es va enfocar en el sector de la neteja de la llar, principalment. 
Però dins d’aquella petita botiga de barri, també hi tenia dues petites 
seccions dedicades a pintura i bricolatge. Amb el pas dels anys, 
i amb la demanda de la gent, vam anar ampliant el nostre mercat 
de drogueria, ferreteria, pintura i bricolatge/decoració. Actualment 
oferim una atenció i servei personal i especialitzat en cada secció per 
tal d’assessorar correctament al client. És per això que no podem dir 
quin és exactament el producte que més demanda té; però el que sí que 
podem dir és que tenim una gran varietat de productes recomanats 
amb els quals hem realitzat el test de qualitat personalment i hem 
de dir que són els que principalment oferim als nostres clients, ja 
que tenen un molt bon resultat  i una gran acceptació en el mercat. 
Aquests productes són principalment de la secció de Drogueria 
i Pintura; però també tenim productes recomanats en les nostres 

altres seccions. A més a més, hem de dir que comptem també amb 
una gran varietat de productes ecològics.

És cert que la pandèmia ha augmentat molt les reformes i 
bricolatge a les cases? En què més ho heu notat?

Sí, és cert. Els clients aprofiten el confinament per realitzar millores. 
Però com a empresa de productes de drogueria, entre d’altres, el que 
més hem venut durant la pandèmia han sigut productes de neteja 
i desinfecció, tant a particulars com ha professionals; i sobretot en 
els col·lectius més afectats com ara els hospitals, les residències, les 
escoles, Protecció Civil, etc. És per això que en aquests temps difícils 
també volem agrair als treballadors i col·laboradors de RIBA el seu 
gran esforç, dedicació i compromís per fer el bon servei que hem 
ofert dintre de les nostres possibilitats.

Creus que la gent, a casa, cada vegada es fa més ella mateixa el 
bricolatge?

Sí, i tant. Des de sempre hem notat que la gent realitza cada vegada 
més millores de la llar ells mateixos, però des de fa uns anys hem 
vist que la demanda ha augmentat. Aquesta demanda s’ha vist 
augmentada gràcies a l’atenció personalitzada que oferim per a cada 
client. Els oferim una explicació detallada de com han d’utilitzar cada 
producte que necessiten, segons els problemes que els pugin sorgir.

La tecnologia és molt present en el vostre sector. Què creus que 
aniria molt bé que evolucionés ràpidament?

És cert, la tecnologia es molt important en el món actual; i és per 
aquest motiu que varem crear la nostre botiga online www.ribashop.
com, on cada setmana realitzem actualitzacions per tal de poder 
tenir l’estoc actualitzat i fer arribar correctament les comandes als 
nostres clients. Es per això que des de que realitzen la comanda fins 
que es entregada per l’agència de transport, fem un seguiment post-
venta per tal de mantenir al nostre client informat en tot moment. 
A més a més, estem presents a les xarxes socials: ribabritolatge a 
Instagram i Riba Bricolatge Drogueria, al Facebook.

Acostumeu a fer promocions durant l’any? En quins moments i 
de quina classe?

Sí, durant tot l’any tenim promocions actives. A l’hivern tenim 
vigent la promoció de calefacció on es pot trobar una gran varietat 
de productes de climatització, ja sigui tant amb estufes de llenya 

o pèl·let, com a calefactors o estufes catalítiques. A més a més 
també som distribuïdors oficials del pèl·let novafoc, el qual ofereix 
un gran poder calorífic, té una gran durabilitat i compleix amb la 
normativa A1 ISO 17225-2. A la secció de pintura comptem amb 
una gran varietat de pintura antihumitat i pintura ecològica, la 
qual ens permet pintar en ple hivern sense la necessitat d’obrir les 
finestres per ventilar, ja que no provoca olors.  A la primavera tenim 
promocions en el mobiliari de jardí, per poder-lo anar preparant per 
quan arribi l’estiu. També tenim una gran varietat de tendals, amb 
els quals realitzem visites personalitzades amb els clients per oferir el 
producte més adequat.

De cara a l’estiu tenim una gran varietat de piscines desmuntables 
com inflables, segons la necessitat i espai que el client requereixi. 
A més hi ha una gran varietat d’accessoris per a les piscines, com 
dutxes solars, il·luminació, fonts, termòmetres, netejafons elèctric e 
hidràulics. Però també comptem amb una gran varietat de químics 
per tal de tenir un aigua neta durant tota la temporada. Quan 
arriba la tardor, també tenim promocions dedicades a la poda i 
manteniment del jardí per tal de protegir-lo i que no es faci mal bé de 
cara a les gelades de l’hivern.  Finalment, tot l’any hi ha promocions 
en la nostra gran secció de drogueria.

A més també comptem amb una gran secció de reciclatge, tant per 
a nivell industrial com per a nivell personal de la llar; i amb una 
secció de bany, així com gran varietat d’estors per a finestres i portes, 
tant llisos com de dia i nit. També volem dir que comptem amb 
instal·ladors professionals RIBA, els quals realitzen instal·lacions 
de tota mena, des de portes, parquet, tendals, etc. I tenim servei a 
domicili, tant per a particulars com a empreses.

Potser atordits per la pandèmia o per incapacitat, hi ha qui no sap aplicar executar correctament les decisions que es prenen. S’ha 
evidenciat en els ajuts econòmics als autònoms i en l’intent d’endegar una vaccinació ràpida i ordenada. Els ciutadans es queixen de 
la mala gestió i es neguitegen veient els perfils dels que critiquen els demés, en lloc de presentar els resultats de la seva gestió. Com 
el d’algun ‘progre il·lustrat’ que inventa falsos debats, importats d’altres llocs, trobant racisme en les cavalcades amb patges pintats. 
També candidats a presidir el Barça, la Generalitat o l’escala de veïns. Entretinguts amb tant enrenou, fa feredat pensar com s’apli-
caran els fons europeus, que tots reivindiquen sabran fer, però que cap n’acredita la capacitat per gestionar-ho decentment. Però s’hi 
postula de tot, testaferros virtuals dels qui hi ha a les presons i a l’exili, els que fan bandera contra tots els que no pensen com ells i 
també els d’aspecte d’intel·lectual renovador, els de bagatge funcionarial, els mediocres, els que juguen brut i els que tenen una pre-
sència omnipresent davant els mitjans... Estan tots a l’aparador esperant que es parli d’ells, encara que sigui bé...  

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 15 de gener de 2021

Espai patrocinat per:

“Els clients aprofiten el confinament 
per fer millores a casa”


